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ممالة.مائة نحو ونحيف. عامبمن خلال الأس٠بوعا رحديث 
الدينية،والناسبات والأحداث، للمتغيرات، شاملة الأحاديث تلك كانت وقئ 

عنفضلا كاهل، عام خلال السلم يعيشها التي والكونية، والميياسية، والاجتماعية. 
الأسانية.للنفس الإيمانية الأحوال 

حصميلةمن انتخبتها بل الكتابات، هده من واحد عام بححييلة أكتفى ألا وآثرت 
معينة.بواقعة مرتهنا كان ما دون الديمومة، صفة له ما منها واميطفيت ونحيف، عامئن 

•الالى النحو على ، يشرها ياريخ عن النفلر بحمرها ، موضوعيا ، وهسممتها ، مينفتها ثم 

.والمنهج العميدة ١" 

•والإنسيان العميدة ٢" 

.والكون العقيدة ٣" 

والعبادات.العقيدة .ة~ 

.والمجتمع العقيدة ه~ 
.والمخالضون العقيدة ٦" 

يعرضلما رائقة، عقدية رؤية والمشاعر، الحتائق، من الصميمة هده تقدم وأرجوأن 
•والقيم والأشخامن، الأحداث، بها يبصير حياته، _قن وتقلبات أحوال، من المسلم للفرد 

•السبيل سواء إلى والهادي المؤفق والله القلم. يتناوله لم مما سواها، ما عليها ؤيقيس 

القاضىالرحمن عبد بن أحمد د. : كتبه 

ريأءمحِاء
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واكاةاكعيدة 

هور تعالى: فال كما الحق، ودين بالهدى وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله بعث 

انمم:أا المشركون ولوكره كله الدين على ليفلهره الحق ودين بالهدى رسوله ارسل الذي 
فالعلمالعلم، على العمل ومبنى . انميالح العمل هو الحق ودين النافع• العلم هو والهدى 

وللموسينلدنبك واسعمر الله الأ إله لا أنه فاعلم ر : سالي قال كما والعمل، القول قبل 
محمد:آاا والمؤمنات 

شرففان واضاله؛ وصفاته، تعالى،واسمائه، بالله العلم وأشرفه، العلم وأعظم 
يقامعقدية، وأصول غيبية، أمور من به أخبر بما العلم ثم المعلوم، شرف على مبني اليلم 
٠الحياة نذلام عليه 

بالجسد،الروح كميلة حميمة، وعلاقة وثيقة، صلة رالحياةا و رالعقيدةا فبين 
للإسمانوتنحيب معنى، الحياة تكسب الص،حيحة فالعصدة ٠ بالمفلروفر الظرف وعلاقة 

فأحييناه.ميتا كان من )أو : تعالى قال * ويواسيه وتسعده وتزكيه، العمر وتبارك هدفا، 

ا/مآئامءررذي:حا/



'خمآ،سم

زينكذلك منها بخارج ليس الظلمات -A مثله كمن الناس -ئ به يمحي نورا له وجعانا 
مؤمنوهو أنثى أو ذكر من صالحا عمل وقال؛)من ، ( يعملون كانوا ما للكافرين 
مار وقال؛  l٩٧النحلت( يعملون كانوا ما باحسن أجرهم ولنجزينهم طيبة حياة فلنحيينه 

العانيهذه وتيطبق ٠ ١ التناس-ا ا قلبه يهد بالله يؤمن ومن الله باين إلا مصميبة من أصاب 
الفللماتمن الناس لتخرج إليك أنزلناه كتاب ) تعالى: قال الأفرادد كما الجتمعات، على 
١ابداهيم؛ ( الحميد العزيز صراط إلى ربهم بإذن النور إلى 

رسماروح، بلا جسدا هامدة.، جثة الحياة نميبح أوتضل، العقيدة، هذه تفقد وحثن 
لهفان ذكري عن أعرض ومن ر تعالى؛ قال عوض، دون حكمة،كبدأ دون عبثا معنى، بلا 

الحقة،الأنسانية معاس فاقدها ؤيفقد ،  ١٢:طه: ا أعمى القيامة يوم ونحشره ضنكا. معيشة 
دوامةالحيوان،ويقعف مرتبة دون ما إلى ؤينحط الطبيعية، وذلاثفها عن جوارحه وسعطل 

يفقهونلا قلوب لهم والإنس الجن من كثيرا لجهنم ذرأنا رولقد تعالى؛ قال الطبقة، الغفلة 
أولئكأصل هم بل كالأنعام اولثك بها يسمعون لا ان آذ ولهم بها يبحسرون لا آعين ولهم بها 
١٧٩الأعراف: ا الغافلون هم 

_قالماء جريان وتجري الفللأم، النودب سريان الحياة بت تسرى العقيدة فان ' وهكذا 
بلأو)مءمموظاتمتنيةا او)جدلعقلى( رمتعةذهنية( مجرد تكون أن ^٤٥ ولا ^روق، 

للعقيدةالثمؤبيب الدور هدا يتصور لا الناس من وكثير العمر• ومشرؤع الخلق، حكمة هي 
ولواستصمحبهة، الحفا ماجريات عموم الصور_قت ا هذ يستحعحب لم ولونحيور الحياه، بت 
.الواي على تنزيله يءءسن لم 

I,
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سائرعن فتفترق صبغة، وس>بهها لا مميزة، صبنة اLلؤ٠د٩ن حياة الله صبغ 
يدلا صيغة ر ن،ا وسدم1_• البشر1ة الحياة واساوب الفطرة، ء نما !لؤث التي المعينات 

جوانبمختلف وغشيانها والشعور، النفس مسارب _قن سانها، واسرلنفاذها، شدة على 

رصعبغة.قالىافى: القرب ^^ها 

١٣٨البفرذ ا عابدون له ونحن صبغة الله من أحسن ومن الله 
السكينةفها رائقة>سكب صاثية،ووص،ورات ممانى يمنحها للنف،س1 معبغة فهي ١" 

والحلLتجة.

منوتحميه القناعة،والأطراد،والص،فاء، تمنحه آ للعقل ميبغة وهى ٢' 

.،والتناضرر،والخرافة 

قمعيعن بها سنساضا،وترش وتنبي مكارمها، تصعهلض للاحلاق؛ صبغة وهى ٣' 

العبادة.إلى الحلق 

الرفيع،والنطق الجم، والأدب الحسن، بالسمت تجلله ; للسلوك صبغة وهى ف~ 

آمآث/ حررمي 
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الاخرين*ومراعاة 

اووه،ئجعلهابامانة وتحؤطها الله، بكلمة تاJهالها الزوجية؛ للعشرة صيغة وهي ه~ 
ورحمة.مودة، 

ُ الزوج،وتربيةغيبة وحفظ ^مدون،والطهر،والسوت، على يمشّهأ للمر١ةت صبغة وهي ٦" 
الأجيال•

والتكافل،الإيمانية، المحبة على قواعده تقيم بأكمله؛ للمجتمع صبغة وهي ٧" 
الفضيلة.فيه وتشيع 

الغدرعنها وتنقى بالعقود، والؤفاء بالتقوى، تضمنها العامة؛ للعلاقات صيغة وهى ٨" 
٠والخيانة 

وهوالئه، صيغة الزموا أي ) : الله رحمه المعدي، الرحمن عيد الشيخ قال 
_قتعقائده، وحميع والياطنة، الظاهرة أعماله بجميع تاما، قياما به وقوموا دينه، 
صماتكم،من صمة كان ا فاذ صفاتكم، من وصمة صيغة لكم يكون *حتى الأوقات، جميع 
بمنزلةلكم الدين ومعار ومحبة، واختيارا، طوعا، لأوامره الانقياد لتكم ذلك أوجب 

والأخرؤية'الدنيؤية المعادة لكم فحصيلت صفة، له صمار الذي للثوب• التام الحيبغ 
الكريمتيسير ( الأمور ومعالي الأعمال، ومحاسن الأخلاق، مكارم على الدين لحث 

/١٨٩ : الرحمن 

يدلوذلك ٠ أحسن صيغة ولا ، أحسن أحد لا أي ( صيغة الله من أحسن ومن )
٠ملوثة صبغات. ثم أن ريب ولا ٠ الحيبغات سائر عنه يححير الذي المطلق الحسن على 

شياطينواجتيال الله، دين عن إعراضهم بسبب الناس، من فثام بها تميحليغ ، شائهة 
كلهم،حنفاء عبادي حلقت إني ) القدسي؛ الحو،يث -4، قال كما ، لهم والجن الإض 

مسلم.رواء ا دينهم عن الشياظن فاجتالتهم 
:الله صيغة بغير صبغ الذي الشي۵لاني، الاجتيال صور ومن 

قال. العظيم الظلم ثن وأوقعتهم للعباد، العباد استريت التي ت الشركية الصأبغة 
١٢|قمان: آ عظيم لظلم الشرك إن ) يعالى* 

قال. والعدوان والجحود، الكير، النفوس -4، نفخت التي ت اليهودية المميغة 
مبسوطتانيداه بل قالوا بما ولعنوا أيديهم غلت مغلولة الله يد اليهود )وقالت تعالى: 



_lniJI غة!□

وألتيناوممرا ط»ياذأ ربك من إليك أنزل  ١٠منهم كثيرا وليزمحدن يشاء كيف ينفق 
ؤسعونالله أطفأها ممعرب نارا أوقدوا لكما يوم إلى والبنضاء العداوة بينهم 

ثا~ائاتدئ: ا الفسدين يعب لا والله ضعادا الأرْس مقت 
٠المييل سواء عن وأضلتهم بأصحابها، تامعت، التي * التصيراشة المييغة 

ذكروامما حظا فنسوا ميثاقهم أحدنا نممارى انا قالوا الذين )ومن ؛ ممالى مال 
كانوابما الله ينبئهم وسوف السامة يوم إلى والبغهساء المداوة بيتهم فاغرينا به 

١٤ا يمضون 

مطيقة،قملة ه يملمؤن، لا الذين ظلماتها ف تردى التي ؛ الحيوانية اكبة 
القلوب لهم والإنس الجن من كثيرا لجهنم ذرأنا ولتي ) تعالى؛ قال بهيمية• وحياة 

ممبل كالأنعام أولئك بها لايسمعون آذان بهاولهم لايبصرون امن بهاولهم يفقهون 
١٧٩الأعراف: إ الغافلون هم أولئك أضل 

وشاة4الله! بميينة مم،طيغة ائءقتارة4 الأمة هذه تيدو جميعا، هؤلأء وبإزاء 
امرونللناس أخرجت أمة خير كتم ) ؛ تمالى قال الخلق• وتنقع الخالق، توم- ذكية، 

علىالله مى لقد ) وقال: ، ١١"سران؛ آو ( بالله وتؤمنون النكر عن وتنهون بالعروق 
الكتابؤيعلمهم ؤيركيهم آياته عليهم يتلوا أذغء،ءهم ر،،عولإمن فيهم بعث إذ الؤ٠نثن 
.١٦٤سران: آو مبثن( ضلال لفي قبل من كانوا وان والحكمة 

صيغهمكما ، الجنة هت القيم بالنعيم أهلها الله وح4يغ حثن اك،يعة هده وتكتبمل 
•-نيا الاد-٤، التؤيم بالنهج 

'ّتأ،اكة





اكة|وتتون 

مقتحثسسواه، ما دون وحده، له العبادة واخلاصي بالطاعة، تعالى لله الدينونة ءان 
كبيرا؛تفاوتا بها التحتق الناس_قت ويتفاوت الأنسمانية. كمال وعنوان المعؤية، الفطرة 

ومنالنازل، بأكرم فداك يراه، كانه يعبده مولاه، على مقبل هواه، عن متجرد فمن 
النازل.وا-خي|ث فداك بالكلية، طاعته عن معريس ربه، على متمرد لفطرته، متنكر 

والىويقضون. الخلق، فيها يجرى مضيئة، ومقامات طويل، مضمار وذاك هذا وببمن 

حسابهم.الله وعلى إيابهمء الله 
)ومذ: تعالى الله قول عليه دل ما للتدين، الدقيق والمعيار الكامل' والأنموذج 

؟للهو؟وخد • حنيضا هيم إبر؟ ملة وائبع محسون وهو لله وجهه أسلم منن دينا أحسين 
تقومعليهما عهلأم\ن٠ وصمفن الاقة فتيسمنت ٠  ١٢؛/,-السعا- اسوزذ حليلأ ،ابر؟هدم 

:وهما الأحسن، واكين الحقة، العبادة 

٠سواه أحد إلى يلتضت فلا تعالى، لله الوجه بإسلام عنه العبر التام. الاحلاص —١ 
أبيهملة واتباع وسلم، عليه الله صلى محمد هدى بموافقة الحاصل التام، آأ~الأحسان 

,يءام>-مممي



ا

٠الملام عليهما الرحمن، حليلأ إبراهيم، 
و|عققالله. لرسول سابعة الجوارح وتتجرد لله، إحلاصأ القلب يتجرد فحين 

والتابعةالباطن، معلاح يه يححيل فالإحلاص - الأحسن والدين الحالحية لعبودية ا ٠
ركناهما ن وهدا . كله العيد أمر يمعلح ويمجموعهما الظاهر، معلاح بها يحمل 
الكتب.وأنزل الرسل، وأرسل الخلق. الله خلق لأحلها التي العيادة 

الخشؤعيؤتى فيه، ؤيستمران العيد، قلب جدر ست العنيان هدان ينزل وحنن 
اللهؤيحيه أحلاقه، _قت والرفق واللطف معاملاته، —قت والإحسان والردل عياداته، -قت 

وأمنالفظه. _ق صدقا يلقاه من ويحد الأرض- سن القبؤل له ؤيطرح سماواته، وأهل 
ببمنالتوافق عن ناشئة نفسه —ق سكنه هو يجد كما ْعاسيرته، ثت وأنسيا هنعميره، سقن 

ومسلكهمنطقه _قت وعرة ريه، مع صلدقه من مستمدة قليه ين وقوة والباطن، الذلاه-ر 
ومعتقده.بدينه اعتزازه عن ناسه 

عيادر ل التقى التدين ا هل. الفرقان سورة خاتمة ين الكريمات الأيات وترسم 
الجاهلونناهلبهم زادا هونا الأرض على يم1قوري الدين الرحمن روعباد • الرحمن( 

ربنايقولون والدين ( )٤٦وقياما سجدأ بربهم يبيثوذ والدين ( ٦٣)سلاما قالوا 
ومهامامسثمرا ساءت إئها ( )٥٦غراما كان عذابها إن جهنم عداب عئا اصرف 

والدين( ٦٧)محواما ذلك بم وكان يمتروا ولم يسرفوا لم أنقموا ا اذ والدين ( ٦٦)
ومنيرثون ولا بالحذ إلا الله حرم التي الشن يقلؤذ ولا احر إلها الله نغ يذعؤف لا 

مرواباللعو مروا زادا الروي يسهدون لا ■)والدين قوله إلى ( ٦٨)آثاما يلذ ذلك بمنل 
()٣٧وسياط صنا عليها يخروا لم ربهم بايات ذكروا والذينءاذا ( )٢٧كراما 

((  ٦٥) غناما كان عذابها إن جهثم عذاب عما اصرف ربنا يمولؤن 
مَ  م

:بسبب ٠ ثلم منقويس( )تدين وثم 
,خضي شرك أو ٠ شهرة طلب أو نفس٠ حظ من • فاسدة وأحلاط ، قلبية آفة ~ ١ 

٠بفؤاده فعلقت ٠ الجن أو الإنس شياطين أومها عملية، شيهة أو ٢" 
٠للوحمير تبعا هواه يعد فلم ربه، محاب على نفسه محاب قدمت جامحة، شهوة أو ٣" 
٠الشريعة ونظام التابعة، سيق علمه أفسمدت هسحة، بدعة أو ٤" 
.حاملها نسك شوهت ٠ فضاصة.وصراوة ونوع خلق، سوء أو ه~ 







|وعةإوتةو|سه
ت|اما|وتوزا

منعليه المتفق فمي الدين؛ ف الفقه يرزقه أن بالعبد الخير الله إرادة علامة من إن 
وسلمعليه الله صلى الله رسول سمعت قال؛ • عنهما الله رضي سفيان، أبي بن معاؤية حديث 

٠( الدين ه يفقهه خيرا به الله يرد من ر ؛ يقول 
:عدة أمورا يتناول الدين والفقه.ؤن 

الكمال،صفات من له ينبغي وما تعالى، بالله العلم هو الذي الأكبر( الفقه ) ; احدها 
الحنفي.العز ابي ابم قال . الم٠ةلوفتي ومماثلة والعيب النقحس عن وتنريهه الجلال. ونعوت 
أشرفالدين أصول علم كان نا هائه ) العلحاوي؛ الأمام لعقيدة شرحه مقدمة _هن الله، رحمه 
سمىولهدا الفروع، بقه إلى بالنسبة الأكبر وهوالفقه • العلوم بشرف العلم شرف إذ ، العلوم 
الأكنزالفقه الدين،' اميول من أوراق ه وجمعه فاله ما ~ تعالى الله رحمه ~ حنيفة ابو الأمام 

ولا٠ للقلوب حياة لا لأيه صرورة؛ كل قوى إليه وصرورتهم د حاجة كل قوى إليه العباد وحاجة ١> 
ؤيكؤن، وأفعاله وصماته باسمائه ، وفاطرها ومعبودها ربها تعرف بان إلا ، طمانينه ولا نعيم 

انلقه سائر من غيرد دون إليه يقربها فيما سعيها ويكون * سواه مما إليها أحب كله ذلك مه 

م ١٤٢٨/A/  ١٨مي حرر 
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والبمميرةالعامة، والكليان الشريعة، مقاصد ومعرفة الأصول، —قن الفقه ت الثاني 
عرير،وهوفقه الفاسد. ودرء الميالح، وتحمييل والتحسينيات، والحاجيات، بالضروريات، 

.العلم ه والرسؤخ الممارسة، طول عن تنشا وملكة 
بأدلتهاوالحرام، والحلال الجزئية. الأحكام بيعرفة : الفرؤع -4، الفقه ت الثالث 

•حمود أو ، تقا!ي،و دون والمنة، الكتاب من التفمييلية 
وتكييفها.نميورها، وحسن بأبوابها* النوازل بإلحاق التطبيق* ه الفقه ؛ الرابع 

أحد.كل يحسنه لا وهدا . لهاالطابقة الوحهة وتوجيهها 
اللهيعبد من بين فشتان ل بينة على ربه العبد يسد أن ( الدين  'Atالفقه ) هدا وثمرة 

أفص) : تعالى قال ٠ يذر وما ياتى ما يعلم من وبثن للموروث، موافقة أو المألوف، على جريا 
كانأفص ر : وقال • ؛١ معمدإ ( أهواءهم واسوا عمله سوء له زين كص ربه من بينة على كان 
ومنب4 يؤمنون أولئلف ورحمة ءاماما مؤنس كثاب كبله ومن منه ناهد ويملؤه ربه من بينة على 

الالناس أكثر ولكن ربك من الص ءايه منه مرية -هت ثك شلا موعده كالمار اب الأحر من به يكفر 
٠٧: الأسام ( به وكدثم رني ص قة على إني ) بقول: أن نبيه وآمر .  ١٧هود ( يوسوذ 

تنكشفولهذا ٠ بأسا بفقدها يرى ولا رأسا، بها يري ولا البينة( ) يفقد الناس من وكثير 
مرفوعا:٠ عنها الله رضي أسماء، حديث من البخاري، صحيح ففي والامتحان؛ الفتنة الأموره 

فالتذلك أي أدري لا الدجال فمنة من قريب أو ممل القبور ■4، تقفون آئكم ءالى أوحى رولمد 
فالئدلك أي أدري لا الموقن أو المؤمن فانا الرجل بهيا شك ما له قمال احدكم يوثى أسماء 
له:هيصال واJبعنا، وآسا، فأجينا، والهدى بالبينات جاءنا الله رسول محمد هو فيقول اسماء 

أسماء:فالت ذلك؟ أى أدرى لا أوالمرئاب، المنافق، وأما لمومنا٠ كنت ان علمنا فقئ صالحا، نم 
فيمال) : والطبراني أحمد، عند لفظ و.هن ( فقلته سيئا يقولون الئاس سمعت أدري، لا فيقول: 

٠ا تبعث وعليه مس، وعليه حييت، السك على له؛ 

بتببنلكي ؟( )كيف وديوان ' ؟( رلم ديوان ديوانبن؛ ينشر أن المحلن بالومن ومري 
_قنالفقه ه ء البينة فيحقق وسلم٠ عليه الله صلى لنبيه ا رالتابعة و تعالى، لله زالأحلامر( 

.: ٢ الأنفاو: ( ية تس ص ص يغيى ر وبذلك الدين' 



وواه،ذهسوا1لل|آ
السيل()وحدة 

علىالله أدعوإلى سبيلي هده قل ) ; يمول أن وسلم عليه الاه صلى نبيه تعالى الله أمر 
غصمنيتوفل  ٠١٠٨يوسف: ( الشريى من أنا وها الله وسبحان اتبعني، ومن أنا بصعيرة، 

بسبيليلتبس لا الذي الؤمن-ثن' لسبيل دقيقا' ٠ واضحا توصيفا ٠ كلماتها قلة على الأية، هده 
:التالية العالم منه نتبتن أن ويمكن ٠ البتدخن ولا ا■لجرم^ن* 
تعالىقال أ واحد معراطه أن كبما واحدة، أنبياءه بها بعث التي ( الله سبيل ) • أولا 

٣ت١."ديعام: ا سبيله عن بكم فتفرق الممبل تتبعوا ولا فاتبعوه. مستقيما صراطي هدا وآن )  :
_محيتفاوتون الناس ولكن واحدة، فصية صول-4، عدة للحق وليس * يتعدد لا واحد فالحق 

الإخلاص،من أدواته؛ و الحيواب مقومات من يملكون ما بحسب منه، القرب ؤه، اصعابته، 
القطعيةالسائل _مح الصعواب قضية تمييع بحال، يجوزه ولا والاجتهاد. والعلم، والحيدق، 
١الطلقة اليقيقة امتلاك يدعى أن لأحد ليس أن أو ل نسبية الحقيقة أن بدعوى اليقينية، 

كانتمهما الأفكار، جميع ونسؤخ الوحي، والغاء النبوات• ابْلال يقتصي الزعم هدا فان 
فول،كل يحسوبون الدين الصعوفية، زنادقة من الوجود، وحدة دعاة مذهب هو كما زائغة، 

•ا/ة/حأءامحررمي 



"ئاءهمِا

:عربي ابن كبيرهم. قال كما نملة. وكل عمل. وكل 
ماحبيأنكر اليوم قيل كنت لقي. 

دانيديته ٍالى ديني يكن لم ِاذا 
صورةكل قابلا قلبى مار قشي 

لرمبانودير لنزلأن ضرعى 

طائفوكعبة توراة وألواح 
قرآنومصحف رهبان والجيل 

توجهتأنى الحب بدين أدين 
ؤإبمانىديني فالحب ركائبه 

الرأير احترام يغاوون.ق الدين ٠ ( اوحري4 ر الليبرالية دعاة الوجوه، بعض من ؤسابههم 
وماوالاعتقادات، الأصول دائرة ف يقع ما بثن تميير دون كانت، مهما الأخر( )فيم و الأخرا 

باخضاعالناداة القال.الى واطراد الحال، بهم أدى وقد ٠ والاجتهادات اليْلر هامش ث يقع 
.عنها الحميانة ورفع البشرى، النقد لعاول النبؤية، والأحاديث القرآنية. النصوص 

الاجتهاد،مسائل ه الأنف!ار اختلاف يحتملؤن لا الأعطان، ضيقو نفر هؤلاء ويقابل 
٠ء

الأ.ختلأفافيها.يؤغ ممهاتل ف الخاصة، وفق ا. سقاقإواحلو الناس يسوقوا أن ويرياأون 
٠ء

معهميختلف وحا؛ن واتباعهم. بعثن، والتا الحيحابة. جيل إ محفوظا فيها الخلاف كان ربما بل 
٠السبيل هو ذلكر أن زاعمين المميومة، ويفجروزه العداء، يناصبونه فرعية، مسالة -قت أحد. 

منأنبيائه، لجميع الله شرع لما الجامع المأبيل لمعالم بينة، ورقية واضح، تمييز من لابد 
جنابه،وحماية وصيانته، الدين، إقامة وهو عليهم، وسلامه الله صلوات محمد إلى نوح. لدن 

منالحذر من اضا بد ولا الأخر. الراي احترام او الحقيقة، نسبية بدعوى عليه السور وعدم 
بعضصورة _هت والنفخ الأوهام، ومحعارعة الخحيومات، واصطناع التفرق. معممة _قت الوفؤخ 

إلىوالدعوة الحق، وايضاح 4 البيان دوام يلغى لا ذلك كان ؤإن ٠ بالأصول ومساواتها الفرؤع، 
وصىما الدين من لكم شرع ر ت فقال جامعة. آية .؛قت القضيتثن الله جمع وقد ٠ السبيل سواء 

٠

تتفرقواولا الدين أقيموا أن وعيسى وموسى إبراهيم به وصينا وما ، إليك أوحينا والدي نوحا به 
٠فيه التفرق عن ونهى الدين، بإقامة قامر ٠  ١٣الشو;نم فيه؛ 





"ةة-''محي

الدعوة.هده ربانية عن جلى، واعلأن واضح، بشكل يعربون الله أنيياء يزل ولم 
عبارةالملام، عليهم ولوط، وصالح، وهود، نؤح، قال كما النفس، حفلؤفل من وخلوصها 

،١٦ئ..تث٩١٢٧١^شرنانماذذ(صر آنران من فه خم وما ) : واحدة 
٢٢الشورق ا أجرا عليه أسالكم لا قل ) وسلم؛ عليه الله صلى محمد خاتمهم' وقال 

ودرايتهموتعاهده، الإخلاص. بتحقيق الصمالح الملف عناية جاءت هنا ومن 
وسكونه،حركته، تكون أن ) فقالث الله، رحمه التسترى، سهل عرفه ٠ واعية وثماره باثاره 

قال(. دنيا ولا هوى، ولا نفس. لا شيء؛ بمازجه لا وحده• سالي، لله وعلانيته، سره، -قن 
اسقاط-قت أجتهد وكم الإخلاص. الدنيا إ شيء أعز ) * الله رحمه انمستن، بن يوسف 
لإ آخر لؤن على ينبت فكأنه قلبي* عن الرياء 

حفلوظمن نفسه وتخلصن سواه، إلى لا الله، إلى يدعو أنه الداعي يستيقن وحين 
والمخاصن،الخصعوم عن فضلا والشابمبمن، الأيمحاب إرضاء من نفسه وتخلصن نفسه، 

الدعاةأحوج وما . الصمحيح الاتجاه ب ^ة 
الأمورعواقب -قت واليصميرة وتلونها، النفوس، مسارب .-قن نظر، وعمق درس، طول إلى 

جنس.*من كثيرة، آفات من لأستراحوا ا ذ إ * ومالأنها 
.الله لغير والتيسير، الغلهور، حب ( ١ 

•الأفران التفوقوملأحذلة حب ٢( 
٠الاحرين انخفاض محبة ٣( 

٠الثناء وحب ، والقامات بالألقاب التعلق ا ٤ 
٠المائية الدنيؤية للمظامع سلما العلم اتخاذ ا ٥ 

.الطبل( لها مضروب انمالم زلة ) ت قيل كما والمهرة. الخدود مسائل أي للطبوليات، التعرض ٦( 
.الأنذلار لاستجلاب بالأغلوطات. والاثّتغال الخنب، ٧( 
التصنيف.من البيان،خوفا عن والإحجام الباطل، فول وربما الحق، كتمان ٨( 

وحلالالقلوب، وحياة المييل، منار العبادات، سائر -ئ كما الدعوة، الإخلأص-ئ إن 

٠الخبيل الديلأيسثننىعنهساس الماه. والدواء الكا-4، والنداء العقد، 



وم،_L_ هذه قل 
)الخدم(

وهو: ( بصميرة على ) تعالى قوله عليه دل ما : المييل معالم من الثالث العلم 
الوحيعلى الدين هدا مبنى إن ٠ والتردد الشك وينفي الضن• يورث اللي العلم 

والنظرياتالاراء، على وليس ا1ص،-ءويحة، والسمنة العزيز، الكتاب من اانمم،وم، 
ؤيتممرواالدين، قن - يتفقهوا أن السبيل مدا سالكي على اما لز كان ثم ومن ٠ البشره 

علىالله ص لقد ) : فقال النعمة، بهده الوسن على الله امش وقد ٠ مقاصده _مح 

الكتابويعلمهم ؤيركيهم آياته عليهم يتلوا أنسهم من ;سولا فيهم بعث اذ الوسن 
١٦؛العمران إ سن ل صلا لفي قبل من كانوا وءان والحكمة 
أوتواالذين صدور سقت ستقران وحكمة، كتاب إلى يحتاج القاصمد السبيل إن 

ادلهمتإذا نقير شروى الأنفعالية الشعارات ولا الJاطفية، الناهج تغني ولن العلم> 
•المبهة غلس لكشف النبوة نور من بد لا ٠ السبل بهت ونشا خطوب، لا 

تمنها متلازمة، أنواعا ويتناول النافع، العلم هو هاهنا، القصمود والعلم 
القلب،باشر ما هو ر : بقوله الله، رحمه رجب. ابن عرفه وفد ت بالله العلم ~ ١ 

م ١٤٢٨إآ/ئ/حررهم 



'خمأى

سكنتومتى - ومحبنه ٠ وتعفلمهه ؤاجلاله، وخشيته، ٠ وعفلمته الله، معرفة فيه فأوقر 
١٩الدنيا، آبي حديث شرح ا له تبعا الجوارح محشعت خشع، الصلب، ٤ الأشياء هده 

ذكرمن قلوبهم القاسية يوتاما لا وتوفيق، وفراسة، بصييرة، العلم هذا ولأهل 
وسبيعآ،خشوعا، العلم أورثهم فقد هؤلاء أما أ والعابر الصماحف حملوا ؤان الله، 

العلمأوتوا الذين إن ر ث بقوله تعالى وصمهم كما ، خشوعا ذلك زادهم ثم وعبادة، 
وعدكان إن ربنا سبحان ؤيقولون سجدا• للأذقان يخرون عليهم يتلى إذا قبله من 

٩١■ ١ ٧■ الإسراء؛ ( خشوعا ؤيزيدهم يبكؤن للأذقان ؤيخرون صولا■ ربنا 
وماربهم، مع ال۵دادقين الله، أهل من الصمنف لهذا الأمة حاجة أشد وما 

■بالكتاب وتمسميكهم الناعس، هداية -هت أيرهم أعظم 
أنذلك وحرامه؛ وحلاله، وحدوده، أحكامه بمعرفة : الله بشرع العلم ٢' 

وسلوكهم.وآدابهم، ومعاملاتهم، عياداتهم، هت التنوعة، العباد لحعالح شامل الملة 
ؤاحاذاتللعلم، أوعية ليكونوا والحصمافة، النباهة أهل من طائفة ينفر أن بد ولا 

فسلوا،حهالأ، أئمة الناس اتخذ ؤالأ ودقيقه، الأمر جليل الناس-هن عنها يمعدر 
اللهأنزل يما العلماء ) الله رحمه رجب، ابن قال < وأصلوا فضلوا، علم، بنير فافتوا 

افإذ والضلال* والشبه، الجهل، فللمات بهم.هن يهتدي والذين ٠ الأدلأء هم رسوله على 
يهتدي: فوائد ثلاث فيها والنجوم يالنجوم. العلماء شبه وقد السالك. ضل فقدوا 

.منها السيمع سيترقون الذين للث،ياطين ورجوم ، للسماء زينة وهى الظلمات، -هن بها
وهمالمللمات، يهتدى.هن بهم الثلاثة؛ الأومعاف هذه فيهم تجتمع الأرهش والعلماء-هن 

الدينويدحاون.هن بالباطل، الحق يخلطؤن الذين للشياطثن رجوم وهم للارْس، زينة 
شرحفالناس_قن الأرْس، _قن باقيا العلم دام وما الأهواء• أهل من منه، ليس ما 

١٦; الدوداء أبى حديث 

عنيعدهم أو قربهم، ومدى الناس، بحال اليمييرة وهو ت بالواقع العلم ٣" 
وحسنالوقائع، على الأحكام وتنزيل لذلك، والدواعي الأسباب ومعرفة الله، سبيل 
*حلقه الله.هن __ ومعرفة الأمور، بمآلأت والدراية والمفاسد، الح اكم-تقدير 

الحظمنها جمع فمن ٠ متضاوتة بنسب ؤان متلازمة، الثلاثة الأنواع وهذ.ه 
الناس،-هن به يمشون نورا لهم الله جعل الذين العلم، الراسختي-هت من كان الأوفر، 



'خم؛'امحه

.تقمميره أو قصّوره بقدر والسيادة، الريادة، من فاته منها شيء ِق قمير ومن 
ء

٠العظيم الفضل ذو والله . يشاء من يؤتيه الله وفضل 
:أصناف وهم الباب، ا حي. المخاكبمزف خطا يغبن وبه 

•عنه الناس انميارفون لأهله، -ون االتذقماالملم، سقن المزهدون : التجهيل أهل ١" 
٠التحموص توافر مع والقياس للنفلر المحكمون : الرأي أهل ٢" 
٠الاعتقاد مسائل _قن المعمموم النحس على للعقول القيمون : الكلام أهل ٣— 
 ~i الميحلحية والشعارات الشرعية، الضحالة ذات ; العاطفية المناهج أهل.

انمعراطعلى والسير القؤيم، السبيل إلى الرجؤع من تتعافى، كى للأمة، لأبد 
٠ا





قل)1،ذهلأ1بإسلةآ
راالحو0أء(

وهو( اتبعنى ومن أنا ) ت تعالى قوله عليه دل ما ت السبيل معالم من الرائ العلم 
مشرؤعإنه واملأف. رق شس 

الواجبات،عليهم يوزع بدبح، ونطام • فريد عقد ه أفراده جميع ينتظم جماعي 
يجمعهملا متناثرة. جرر _هت أفراده يعيش رهبانية، دين وليس ٠ الحقؤها لهم ويحفظ 

٠الحداج والنحل اللل من كثير هوحال كما حضاري، أومشروع اجتماعي، عقد 
منغمسأمة، سخرط^ بأنه عميقا شعورا يشعر ين الد هدا المرء يعتتق أن مند 

مبدأ.؛قن الجديد. المسلم يؤمر كان ولذا، ■ بينة وحطة واضح، هدف له مجتمع. —قن 
لأنهباديته، إلى الهاجر الأعرابي يرجع أن أي التعرب؛ عن وينهى بالهجرة، الأسلأم، 

.بنائه ه وسهم سواده، يكثر الوليد، المجتمع مسؤولأه عضوا بات 
والمؤمنونوسلم، عليه القه معلى الله رسول المجتمع، ا صن. وقائد السبيل، هذا ورائد 
ومنهجه،لمنته، القياده بقيت القائد، هدا وفاة وبعد ٠ اتبعنى( ومن )أنا ت أتباعه 
جمعوافقد . والجماعة( السنة أهل ر هم بها، الممسكون بها، المتمسكون ومعار 

ى؛ ifAه/ ١; حررني: 



الأجسام.٩
'م1.أنملأ

:متلازمن وصفثن. 

الأقوال.من ؛ وسلم عليه الله معلى النبي عليه كان ما لكل جامع اسم وهى ث المنة ( ١ 
.الذلاهرة،والباشة والأعمال، 

٠والتقوى البر على والتعاون . الحق على الاجتماع وهي ت الجماعة ( ٢ 
والسنة،الكتاب من بالدليل العسيمون الملة، وفقهاء الأمة، علماء هم وهؤلاء 

جميعااث بحبل واعتحسموا ) : تعالى قال ٠ عددهم قل وان ٠ الأعظم( المواد ) وهم 
١عمرازت ال إ تفرقوا ولا  .١٣المشوزف ا فيه تتفرقوا ولا الدين أقيموا أن ) وقال: - ٣

بالجماعة.الدين والمنة،^قامة الكتاب لزوم ت الله بحبل فالاعتحيام 
:يلي ما ، الجماعي المييل هدا لوازم ومن 

:عليه المتفق الحديث ف كما مفارقتها، وتحريم الس،لمتي، جماعة بلزوم الأمر ت أولا 
.ا جاهلية ميتة مات ءالأ فمات شبرا الجماعة فارق ن مر 

والجمعالحج ؤإقامة فجارا، أم كانوا أبرارأ بالمعروف، الأمر، ولاة ۵لاعة وجوب : ثانيا 
صلىقال ٠ ١ل۵ل١عة عميا وشق عليهم، الخروج وتحريم ، معهم والجهاد والأعياد* 

يؤمرأن إلا وكره أحب فيما والحلماعق الممع اكلم المرء على ) • وسلم عليه الله 
٠سلم نواي آ طاعة ولا سمع فلا يمعصيية أمر فان بمعحيية 

تعالى:قال ٠ يضرها عما الجماعة وصيانة المفكر، عن والنهي بالمعروف، الأمر : ثالثأ 
هموأولئك المنكر عن وينهون بالمعروف الخيرؤيامرون إلى يدعون أمة منكم لتكن و) 

١:■سران: آل ( المفلحون 

قالوالعدوان. الإثم على التعاون وعدم والتقوى• البر على التعاون رابعا 
٠المادذ إ واليدوان الإثم على تعاونوا ولا والتقوى البر على )وتعاونوا تعالى؛ 
كالدينتكونوا ولا ر : سالي قال ٠ والتحزب والاختلاف التفرق عن النهي ؛ خامسا 
،١ ■ ت ; ان عمر ال ا عظيم آب عد لهم وأولئك البينان ءهم جا ما بعد من واختلفوا تفرقوا 

١ ٥٩الأنعام. ا شيء _قت منهم لممت شيعا وكانوا دينهم فرقوا الدين إن ر • وقال 
هدامعالم من الأصيل المعلم لهدا تؤسس كثير، وأمثالها النصيوص، هده وكل 

الوامدة،الأمة جسم ه ينخرْل أن الحق وتدعوالمؤمن اتبعني(. ومن أنا ر اكبيل 
عنبنفسه ويناى والإصلاح، الدعوة -4 جاهدا ؤيسعى بنيانها• -4 لبنه ؤيصبح 



})الأجسام

بلغتمهما السلم، المجتمع ومقاطعه الذات، على والانكفاء والميلسة، العزلة، ثقافة 
هذهمحقي . برأيه رأى ذي كل واعجاب ٠ متبعا وهوى محلماعأ، شحا يرى أن إلا أحطاوه، 

ؤيدعنفسه، بخاصة يشتغل أن وسعه الشطط، من وخلا التقدير، صح إذا الحال، 
إخوانهمع والبناء، للنمع، وسعة، كثيرا غما ومرا محساح، ساح ثدونه ؤإلأ العامة- أمر 

واحد،لهدف تسعى واحد، أمر ولي تحت المنضؤية السلمة، الجماعة صمجن المؤمنين 
.واحد رب هوعبادة 

'ّتي،|خمِاء





أgUjLLm (0هذه قل 
)الانزيه(

اتبعهمن وسبيل وسملم، عليه الله النبيصمي، سبعل السبيل، الحام،سمنمعالم العلم 
.( الله وسبحان ) : الأية _ؤت قوله من الستماد ( التنزيه ) : الوميثن من 

أهلسبعانه فانه الرسلاتي.٠ دعوة وقواعد الدين، أسس من سبحانه الرب تنزيه إن 
فهوالستحق، ١ : الفاتحة ( ااعالين رب لله الحمد ) : فال كما . والجد والثناء، الحمد، 

بصشات( الأعلى الثل ) هذا شانوا المب۵للتي ولكن ٠ الجلال ونعوت ، الكمال لميقات وحده 

سبحانر ومعنى . والتسبيح التنزيه إلى فاحتيج ، الخلوفتن ومماثلة والعيب، النقمن. 
فهن؛ الأيمان لعانى مستوعبان )التسبيح( و الحمد( ر كان ولهدا ٠ لله تنزيها أي ( الله 
الطهورر : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنه الله رصي الأشعري، مالك أبى 

بثنما ٠ تملأ او تملأن، فه، والحمد الله، وسبحان الميزان، تملأ لله والحمد الأيمان. شطر 
مسلم.د ;ت ( السماواتوالأرض 

;التسبيح من السبيل لميالكي بد ولا 
•له الأعلى المثل واعتقاد وتقديسه، الرب بتنزيه قلوبهم فتمتلئ ، انفسهم _قن : أولا 

حرر



ا؛ِلآ 
ilU،؛"

njjuJI

.( الله سبحان ر الكريم؛ الذكر بهذا دوما فتلهج ' ألسنتهم _ق : ثانيا 
ء

ومواعظهم،وحطبهم، بياناتهم، ه التنزيه معاني فيشيعوا ، وتعلممهم دعوتهم —ج ت ثالثا 
ء

والظنونالأوهام، عن وتنريهه الرب، تعظيم فيوفرون_ققلويهم للناس، تربيتهم إ : رابعا 
اللهصلى النبي إلى أعرابي )جاء • قال عنه، الله رضي مطيم، بن جبير قس الفاسدة 

لنافاسسق الأموالI وهلكت ١لعيال، وجاع ١لأنصس، نهكت ١لله؛ رممول يا ت فقال وسلم، عاليه 
سبحان: وسلم عليه الله مملى النبي فقال أ الله على وبك عليك، بالله نستشفع فانا ربك، 
أتدريأ ؤيحك : قال ثم أصحابه، وجوه ث لك ذ عرفا حتى سبح زال فما الله؛ سبحان اللهل 

ابوداود^١٥ ٠ الحديث أحدا على بالله ستسضع لا إنه ذلك، من أعفلم الله شان ان ؟ الله ما 
:سبحانه الرب، تنزيه صور ومن 

والعيب،النقحس، صفة عن فيحيان تقدم، كما وصفاته، وأسمائه، ذاته، _قت تنزيهه ١" 
التيالكمال صفات لله يثبت بل ٠ السليل إلى ذلك يقضي أن دون الخلوضن، ومماثلة 

بلاتنزيها ؤينزهه تمثيل، بلا إثباتا سنته، سقت نبيه له أثبتها أو كتابه، سقن لنفسه أثبتها 
ءء

.عدما يعبد المعطل فإن صتما، يعيد المثل كان فلئن ٠ تعطيل 
والسفه،العيث، عن ؤينزهه والتهليل، الحكمة كمال فيها فيعتقد ، أفعاله -قن تنزيهه ٢' 

مقرونةسبحانه، مشيتته، فإن المشيئة، محص على شمير ولا > ذلك ونحو والظلم، 
بحكمته.

سقتالعباد المعالج محققة وأنها الكمال، عين شريعته أن فيعتقد ، شرعه سقت تنزيهه ٣' 
عدلها،الطاعنون.ؤن الظالمون، تقوله ما عنها ؤينفى ومكان. زمان لكل وقبيل، جيل، كل 

،١ ١ 0 الأ"نعام: إ وعدلا صدقا ربك كلمة وتمت ) : تعالى قال ٠ وديمومتها وتوازنها، وشمولها، 

ه• : UU_3؛.يوقنوزا لقوم حكما الله من أحسن رومن أحكامها ثقن وعدلا أحبارها، _قن صدقا 
٠كلماته ومداد عرشه، وزنة نفسه، ورضاء حلقه، عدد الله فسبحان 



وااهمتهسا1لتآآ
(OcljJI  هن)او0،دأرفن

وما) قوله —قت لتمثل ا الشرين، من ءة البرا * السبيل معالم من المادس العلم 
الصرورى، ولازم سبيل _قت آصيل منهجي معلم وهدا ٠ آ الشرين من أنا 

المستوىعلى ذلك دلائل ومن ٠ مقتضاه لكونه الممحيح الأيمان عن انفكاكه ينميور 
تالقلبي النضسي 

قالوااد منه والدين إبراهيم _مح خننه أسوة لكم كايش فد ر : تعالى قال ~ ١ 
العداوةوبينكم بينما وبدا بكم كمرنا الله دون ص ثعبدوذ ومنا منكم برآء إئا لقومهم 

أملكوما لك لأسنعفرن لأبيه إبراهيم فول إلا و-حده بالله Jؤمموا حمى أبدا والبعصاء 
فلم، t ت المتحاه ا الممسر ؤإليك أيبنا ؤالياض لوكلنا عليك ربنا شيء من الله من لك 

•الموحدين —قت باقمة الحسينة الأسوة هده ترل 

كانواولو لامسرتجذ يسنعفروا آن آمنوا والدين للئيى كاذ رما ت تعالى قال ٢" 
إبراهيماستعنار كان -وما الجحيم اصحاب اثهم لهم نبيا ما بعد مذ قربى أولى 
لأواهإبراهيم إن منه نبرآ لله عدو أثه له فلنا إياه وعدها موعدة عذ إلا لأبيه 

حررفي;ها/ه/حأئأم



|اه،إمهيلهن البراءة ٦■
'خمأءا/ِاء

ئااخليم(اكوة:آا> 

اللهناد من يوادوذ الأخر وانيؤم بالله يومنوذ قوما ثجد لا ) ؛ تعالى قال ٣" 
قلوبهمه كثب أولئك عشيرئهم أو إخواوهم أو أبثاءمم أو آباءهم كانوا ولو ورسوله 
فيها_ jJL•>الأنهار قننها ص نجري نئات ؤيدخلهم منه بروح الإبناذ 

العادلة؛الملعوذا مم الله حرب إن ألا الله حرب أولئك عنه ورضوا عنهم الله رينس 
عقدتهاحل من أخرى رابطة أي تتمكن لم القلب _قت الأيمان رابطة استوئقت ا فإذ  ٢٢

مهماالإيمان، هدا خحيوم إلى وميل مودة القلب .ق يجامعهاأن نابي أنها كما الكينة، 
.فربهم درجة بلغت 

:منها فكثيرة، الإجرائية. العملية اكامة من النهج هذا دلائل وأما 
المعلاةيقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله الله وليكم ائما ) ت تعالى قال ~ ١ 
همالله حرب فان آمنوا والذيذ ورسوله القه يثول ومذ ٠ داكنوذ وهم الرقاة ويوتوذ 

الذينمن ولعبا هزوا دينكم ايخذوا الذين ثثخذوا لا آمنوا الذين أيها يا • إلعالتون 
،هه~ماه الاداJة; ا مؤمنين كنتم ان الله واثقوا أولياء والكمار فبلكم من الكثاب أوتوا 

*النميرة هى والولأJه 

بعضهمأولياء والثمعارى اليهود ئثخذوا لا آمنوا الذين أيها )يا ٠ تعالى قال ٢" 
فنرى. الئابمي القوم يهدي لا الله إن منهم فإئه منكم يثولهم ومن بعض أولياء 
اللصفسمى دائرة فصيبنا أن يخشى يقولون قيهم يسارعون مرض قلوبهم  Atالذين 

ندة:ئادمبمنأنفسهم _ق انروا ما على فيصبحوا عنده من أمر أو بالمثح ياتي أذ 
٠نفاق سمة الوسن دون من محالفتهم وعد موالاتهم، عن فنهى ،  ٠٢ ٥١

الشركينمن عاهديم الذين إلى ورسوله الله من براءة ) * نعالي ال ق ٣
مخزيوا'نِااله الله متجرى عنر أيكم واعلموا أقهر أربمه الأدض ه سيحوا ف. 

من^ ٠٢الله آن الأكبر الحج يوم الئاس إلى ورسوله الله مذ واداذ • الكافرين 
٢:التوبة ا ورسوله شركين ل١  ١

الحرمين،سبيل ومجانبة وأهله، الشرك من بالبراءة العام الإعلان هذا إن 
والتمكين،النمير، استجلاب أسباب أعظم ومن سبيل سمات أعملم من 

القلبية،المودة ناحية من لا السبيلان، يلتبس أن يحال يجوز فلا الرب- رصا وحصمول 



|وه1واإرىلمن الراءة )؛

وشرائعهمالميزة، عقائدمم الأسيلأم محلاهل . العملية الإجراءات ناحية من ولا 
لسلمني،ا ء علما على ؤيجب النزل• الوحي من ة المستمد بهم، ا واد وأخلاقهم، الخاصة، 
■الكدر رالعولمةا بحر الذوبازسقت وعدم الحدا_قت، النبع هذا على المعافظة وقادتهم، 

عقائدهم،_قت لشركهن، ا مشابهة من محيرة النيؤية النحيويس ءت جا ا هد ولأجل 
حاجة،أو ضرورة ما لغير مساكنتهم، ومن بل بهم، المخيضة وعاداتهم وعباداتهم، 

٠العقدية والميعة الإيمانية، الحواجز إذابة من ذلك إب يفضى لما 
4حقوقا يستبيح ولا 4 عدوانا يممؤغ لا ، والبراء الولاء ه النقاء هدا أن يخفى ولا 

عنالله ينهاكم لا ر : تعالى قال والقسط. الحق عن فضلا ٠ واحسانا برا يلنى لا بل 
ائأليهم وسسطوا نبروهم أق دياركم من يخرجوكم ولم الدين ث يقاتلوكم لم الذين 

٨المنعية: ا لمميءدطان ا يحب الله 

يو
اخم،.محي





و|ولوباعاكعيدة 
)!يعو1ا0وود(

هاتانجعلت ؤإنما العظام•) ومبانيه الإسلام، أركان أعظم ر١لشهادbن( 
صلىله فالشهادة ثعالى، الله عن مبلغ الرسول لأن ت إما به؛ الشهود نعدد مع واحدا، ركنا 
ماتتيلأن : ؤإما الله• إلا إله لا أن شهادة تمام من والرسالة بالعبودية وسلم عليه الله 

للهبالإحلامن إلا قبول، ولا لعمل، صمحة لا إذ وقبولها، الأعمال، صمحة أساس الشهادتثن 
إلاإله لا أن شهادة تتحقق لله فبالإخلاص وسلم؛ عليه الله صلى لرسوله والتابعة تعالى، 

■مئة لأسلأ ا ت لشد ا ف 3 نبد ا ورسوله عيده ا محمد أن ة د شها تتحقق لله، ١ لرسول بعة لتا وبا ٠ له لا 
١١هر ّ لله ا حمه ء الميمي•' 

هذاأن بإحسان، لهم والتابعثن الحيحابة من الأولين، السابقين استقر_قنفاوب لقد 
تلفيق،أو أوتيديل، أونقحيان، لزيادة، حاجة فلا تمت، فد النعمة وأن اكتمل. فد الدين 

الوداع،حجة ه عرفة، يوم جليل، ومنسمك عظيم، موقف _؛ق عباده، على بدلك الله امس كما 
''لمانيئ( دينا الإسلام لكم ورضيت نعمتى. عليكم واتمميح دينكم، لكم اكملت اليوم ) ت فقال 

أوالإضافية، أو الأصلية، للبدعة منفي كل وسلم عليه الله صلى الكريم، نبيه وسد  ٠٣

حررiي:rا/^/٩^^١م



ه
رّكة'ركِاأ

عملص ر : وقوله I عليه منمق ( فهورو فيه ليس ما ا هد آمرئا ي آندث ص ) ت بقوله التركية، 
عليه.تق فهوردا أمريا عليه ليس عملا 

قال:الأسود، الحجر عنه، اطه رصي عمر، قبل فلما ، العني هذا الحسعابة فقه وفد 
وسلمعليه الله صلى الله رسول رأيت أني ولولا • تنفع ولا تصر لا حجر، أنك لأعلم )إني 

٠هذا عمر قول وه ر •* الله رحمه حجر، ابن الحافظ قال . اتجماعة ن،اء ( قبلتك ما ٠ يقيلك 
قاعدةوهو معانيها• عن يكشف لم فيما الأتباع وحسن الدين، أمور ه للشارع السليم 

البا;يمنح ا فيه الحكمة ولوإميعلم يفعله، فيما وسلم، عليه الله صلى النبي اتياع 
الشركينiبه راءينا كنا انما . وللرمل لنا ما ر ت أيضا عنه، الله رضي عمر، قال و• 

رداه( نتركه أن نحب فلا وسلم عليه الله صلى النبي صنعه شيء ؛ قال ثم • الله اهلكهم وقد 
الإسلام،الله أطى وفد ' الناكب عن والكشف 4 الأن الرملأن فيما ر : رواية وه ٠ ال-خا*َف 

عليهالله صلى الله رسول عهد على نفعله كنا شيئا ندع لا ذلك، ومع ؟ وأهله الكفر ونفى 
٠نوادآحسهآمدكتواسماحه ا وسلم 

البدع،من النقرة كمال أيضا تقرر الأثر، واتباع السنة، لزوم عندهم تقرر وكما 
مععنه، الله رصي عمر، كصصة الإسلام.* دواوين حففلتها مشهورة، وقائع ي والمحدثات، 

ويتحريالناس، من ينتابها من أمر رابه >حثتي الحديبية لشجرة وقطعه عسل، ن صبيغ 
للتعبدبالانقطاع هموا الذين النفر مع عنه، الله رصي مسعود٠ ان وكضعل • عندها الحيلأة 

ء

وعيرخاصة. هيئة ه معين، بعدد بالذكر يامرهم عريفا اتخذوا الذين والنضر والنسك، 
ذلك.

إلىيصمار وكيف ؟أ شرع ما بنير تعالى لله التعبد يسؤغ فكيفا بدهية؛ قضية وتلك 
ومحبته؟الله، رصا الأعحلم القحعود أليس الرسول؟ت بها يات لم محدثة، وهيئات أوصاع، 

ذنوبكملكم ؤيغضر الله، يحببكم فاتيعوني القه تحبون كنتم إن فل ر : واضح شالأمر إذا، 
دعوىفهي الله، رسول هدي خلاف الله، لمحبة دعوى فاُى ،  ٣١سران أو رحيم( غفور والله 

السلفكان وفد الداحضة، الحجج من ونوقت الحسنة، بالنوايا تذرعت مهما كاذبة، 
المحنة.آية الأية هذه يسمون 

متاخرة،فرون ه حدثت التي النبوي، المولد بدعة تأتي اليدعي السياق هذا وه 
الجهل،عحسور إ فنقصت السلام، عليه المسيح، ليلاي تمجيدهم ه للنحسارى مضاهاة 



ا"تيآء'سم

تلكوصاحب الأوسلأسة. ا،لعضعات معظم عمت حتى الرضس، دويلأت حكم تحيى وفسث 
والخلوؤانقادها، > القصماشد سج تل من الابتداع، سلم _قت متفاوتة مظاهر البدثة 

أطرتكما تطروني )لا : بقوله عنه نهى الذي ؤاطراثه وسلم، عليه الله صلى خحيه شف 
بعضهمقال حتى المخا;ى، رواد ورسوله( الله عبد فقولوا عنده أنا فإئما مريم ابن الثصارى 

؛الغلو شيطان استجره وقد مدحه، سقت 

بهألوذ من لى ما الحلق أكرم يا 
العممالحادث حلول عند سواك 

بيئياحدا معادي يوم تكن لم ان 
القدميازلة فقل: رالأ ، عفوا

وصرتهاالدنيا جودك من فإن 

والقلماللوح علم علومك ومن 

ومنكرات،فواحش الوالد، تلك معاحب وربما لأه؟ل أبقى ماذا الله؛ سبحان فيا 
لالنبي( رمحبة مسمى نمت 4 وأهواء وقس ، بنساء رحال واحتلاط 
بإحسانوتابعوهم والتابعون، الحيحابة، أين : بسيطا سؤالا أنفسهم هؤلاء ساءل هل 

سبقوهمحتى منهم، وسلم عليه الله صلى الله لرسول حبا أشد أهم التسؤيلأت؟ هده عن 
الله،حنب _قن الفرطة للنفس وحداع الشيطان، من استرلأل إنها أم المكرمات؟ هذه إلى 

؟المحكمات السنن وهجران العبثيات. بهذه بالنشاعل 
الأتباع(ر و )العقيد،ة( بين ما )الأتباع(-ؤإن صحة نورت الميحيحة، )العقيدة( إن 

•المسيعان والله بسواء، سواء )الشهادة( شهى بين كما 





nlaJIg 01وعةيت

والنحل،اللل جميع أطلبقت شريف، وصما وهو > لذاته محمود ا لعلم ار 
الحلق،عقدت ولأجله وحملته. أهله على والثناء وطلبه، مدحه، على والثقافات، 

العلمر : قيل وقديما والجامعات. المعاهد وشيدت الرحال، وشدت الركب، ونديما 
والجهلنور. 

المطابقالجازم، الاعتقاد ر : الجرجاني قال كما هو، حيث من العلم، وحقيقة 
الثاني.من أحصن والأول العقل. -قت الشيء صورة حصمول هو الحكماء; وقال للواقع. 

والجهلالمعلوم، من الخفاء زوال وقيل: هوبه، ما على الشؤب، ٍادراكا هو الملم وقيل؛ 
الكلياتبها تدرك راسخة، صمة اللم: وقيل: التعريعثا. عن هومساتعن وقيل: نقيضه. 

:٩٠ / ١ : التعريفات ا ١لشوبء معنى إلى النفس وصول اللم، وقيل: والجرئيات. 
،وهوالجهلوالحضاء 4 ذميم فهوانكشافوم4ذا متقارب: التعريفات ومؤد'ىهده 

محمودا.اللم كان لدلك والبيان. اللم وهو حميد، وصما وحلول 
والايديولوجيات؛الثقافات، سائر عن يزيد احر، شان الإسلام ه للعلم إن إلا 

•ا/هآئأموأم حررمي 



ؤ
رمهءاهمّة

وواسمااعق1اتة 

هوبل استطلاعية. .^^٥ أو ذهنية، متعة مجرد وليس ، وعبادة دين العلم فإن 
الكتب،وأنزل الرسل، وأرسل الخلق، الله خلق لأجله الذي وجل، عز لله التعبى أساس 
٠الفصل يوم وجعل 

٠و)الطم( )العق؛بمة( بين العلاقة ه تتمثل ، والعلم الدين بين العلاقة ومبدأ 
الأيمانهو العارف، جميع منه تتفرع الذي • وساقها الإسلام، العلوم.فن شجرة فاصل 

اليسارة،الأوساب من ووحدف|ها النافع، بالعذاء العلوم بقية يمد الذي تعالى* بالله 
للعقلإيمانية سيا،حة أنواعها، اختلاف على العلؤم، فتستحمل ٠ وو|زكوها ؤيتميها، 
الكيدمواجهة على وتعينهم وتبحيرهم، الله، عباد تنفع الله، من نور على البشري، 

.يلقونه الذي 
UA/^UsاJثلناءإ عناده من الله يخفى )إثما ؛ الخشية أساس العلم( )ك 
المقرت/'ادآالله( ؤيننلثكم الله )وائموا : التقوى ثمرة العلم( ) و
ربكص ^^، ١٠أئزل الذي العلم أوتوا الديذ ويرى ) الأستيحيار؛ سبب العلم( ) و 

سبا/آ( اننميل انعزيز ممزاط إني ويهدى اننى هو 
البقرة/بمآ*آ( كثيزا خيرا أوتى فمد الحكنه يون )ومن ت الخير جماع العلم( ) و 
بعثفد الله إن ئبيهم لهم )وهال ت والزيادة والسيادة، القيادة، شن شرط العلم( )و 

سعهيوث زبأ منه بالملك أنق ونحن علينا اللك له يكون اثى مالوا ملكا ْلالونا لكم 
ملكهيؤتي والله والجسم العلم هن بنحله وراده عليكم اصطماه انله قاJزإن نال اص 
اابقرت/'\لمآعليم( واسع والله سناء من 

والدين*العلم بين خحهومة الإسلأم يقعشن لم للعلم، الرفيهة النزلة هذه ولأجل 
والإلهي( )العلم بين والتجاذب. بالتحدي شعور ينشا ولم النميرانية. شن وقع كما 

كانتبل الجاهلية. والثقافات اليونانية الفلمشة بذلك توحي كما البشرى( )العلم 
ينشئالوحي( ) العحسوم فالعلم متكاملة، دورية، علاقة والدين، العلم بين العلاقة 
البشريالعقل ؤيمنح ، الكبري القضايا شن ، لم4ائية ١ ات والاعماد ، الحيحيعة العارف 

القلبويمنح به، ؤيقتنع معه، يستريح الذي )التناسب( و )الاطراد( و )البينة( 
وظاثضهمحه ؤيودي به، 1^-1 الذي )الممان( و )الطمانعنة( و )السكنة( البشري 

العلوموتححييل الجهول، استطلاع شن الإنسان ينطلق التوافق هذا طل ؤشت الطبيعية■ 



و|رهاْر|اهقيقة 

السماوات٩ ماذا انظروا )مل ■■ واعتبار وتمكر، واستبحار، حرية، _ق التجريبية، 
١" بوذم،/ا يومنوذ( لا قوم عى والئذر الأتان تثبي وما والأرض 

استحالوربما نلءاج، شاته، علم الاْنة، الأحصان هده لايترعرع_ق علم وكل 
للعلوموالعاصر، التاريخي، هوالشاهد كما على ودمارأ حامليه، على نقمه 
أسلحةفانتحعث، الأيمان، مشكاة عن بعيدا وتهوكمث، النبوة، نور عن شردت التي 

والأخضر،والنسل، الحرث، وأهلكمت، وغيرها، ونؤؤية، ؤ بيولوجية من ت الشامل الدمار 
وتفسدبالعلم، تتمهلهر التي والأفكار، النظريات، تللث، فتكا منها وأشد واليابهس. 

٠المعحيح سياقها عن حرجت لما والاحرة، والد،نيا والقلوب، القول، 

K/i,_





1اهةيتة0أسل

الصمالح؛والعمل الأيمان ببمن الوثيق الاقتران ذلك الله لكتاب القارئ عن تخطئ لا 
وربمانميرفاته، بمختلف العمل بدكر ويتبع إلا ت۵درف١تها بمختلف الأيمان يذكر يكاد فلا 

Iذلك شوامد ومن ٠ العكس جرى 

رزقواكلنا الأنهار تحتها من تجري جئات لهم ا'ل الصالحات وعملوا آمنوا الذين )وبشر 
محلهرةآووام فيها ولهم مثقابها به واتوا هبل من رزقنا الذي ا مذ قالوا ررها ثمرة من منها 
ِّ مِ . م*" َ ٍ م  ِ

/:۴٢ اتجرت (سوزذ نالدون فيها وهم 
/٨٨اسودة بسرا أمرنا من له وسنقول الحسنى جراء فله يسالحا وعمل آس من روأما 
T٩٠/ ١ الأنبياء اسورد كاتبون له وائا لسميه كمران فلا مؤمن وهو الصالحات من يعمل )فمن 

منمركبة الأيمان حقيقة أن ذلك لا والعمل4 الاعتقاد بن وثيقا تلازما ثم إن 
ثمالجازمة، والتحسديقات العارف من ببزرة القلب تزرع-4، الأيمان فشجرة وعمل، قول 

والرجاء،والخوف، كالمحبة، القلبية: الأعمال من وأغصيان فروع لها ؤينثا وتشتد، تنمو، 
والزكاة،والصملأة، والذكر، كالدعاء، صهالحة؛ وأعمالا أقوالا تثمر ثم والإنابة• والتوكل، 

ئ١م٢٨/٢/١٨>ردهم;



و|رهْلاوإ|قيدة 

صتيلأ،القلبصعيمأ. الأي4انسدأ_قن ) الله: رحمه دينار، بن قالمالك ٠ والحج والصموم، 
عنهوأماط انميالحة، والأعمال النافعة، بالعلوم فسقاه ماهده، مياحيه فان كالبقله، 
وظل،وثمرة، وفروع، أصل، له وبميير محيرياد• أنينمو، ويوهنه،أوشك يضعفه، وما الدغل، 

عنرجاءه يتعامده، ولم أهمله، صاحبه ؤإن الجبال. أمثال يمعير حتى يتناهى' لا ما إلى 
كذلك٠ أيسيها أو ٠ أهلكها أو 4 فأضعفها الوعل عليه كثر أو ٠ بها فذهب صبى أو ٠ فنتفتها 

الإيمان(

;الميمون  'ئويطابقت الأصل، هدا وق>رور ٤ السلف عبارات تنوعمتا وقد 
(بالأخر ءالأ أحدهما ينفع لا ، قرينان ، وعمل قول الإيمان ) : الرهرى قال 

إلاوالقول الإيمان يستقيم ولا بالقول. إلا الإيمان يستقيم لا ) : الأوزاعي وقال 
اللمنة موافقة بنيه إلا والعمل والهول ١لإJمان ي،ستشم ولا بالعمل* 

أنقولهم: فكان ) الأقطار: مختلف _قن المنة أهل مذهب حاكيا أحمد وقال 
ونية(وعمل فول الإيمان 

أحدارأيت فما بالأمحيار، العلماء من رحل ألف من أكثر )لقيت البخاري• وقال 
(محينقص ويريد وعمل، قول الإيمان أن يختلف منهم 

اختلافعلى الإيمان. مسمى عن العمل أخرحوا الدين المرجئة على نكيرهم واشتد 
الإرجاءر : وقال الإرجاء. يعنى ( المحدث الرأي هذا وأهل إياكم ر النخس؛ قال طبقاتهم؛ 

الخوارج.يعنى ا الأزارقة فتنة من الأمة هذه على أخوف عني.ي لفتنتهم ر •* وفال ا بدعة 
يهودالرجثة ر : جبير بن سعيد اوقال السابري الثوب من أرق الدين هدا تركوا ر وقال؛ 
بدعةالإسلام _ق ابتدعت ما ر الزهري وقال ( ال۵دابئين مثل المرجئة ر ت وفال (٠ القبلة 

الإرجاء.يعنى ( هذه من أهله على أضر هى 
عندهمأخوف شيء الأهواء أهل من ليس ت يقولان وقتادة يحي كان ر * الأوزاعي وقال 

لازمهمن الاعتقاد تجرد الخبيثة البدعة هذه لأن إلا ذاك وما ( الإرجاء من الأمة على 
العالبن.رب لله عبودية بها تتحقق لا التي المجردة المعرفة من لون إلى وتحيله ومقتضاه، 
والعمل،القول بتن الحميم التلازم هذا سر عن تيمية ابن الإسلام شيخ كشف وقد 
بالحق،الميديق : الأصلبمن هذين من فيه بد لا فالإيمان ر : فقال والسلوك، والاعتقاد 

حركةيستلزم القدرة، مع التام الحب ثم العمل. أصل وهذا القول، أصل فهذا •* له والمحبة 



وأكمل|وهقيحة 

٤ ٢٧جبر^،•حديث شرح ( ضرورء ٠ الظاهر والعمل الظاهري بالقول البدن 
باللسان،فول والجماثة: السنة أهل يراه كما فالإيمان، سبق ما على وتأسيسا 

الشمولبهيا وهو ٠ باليصيان ؤينقص بالطاعة، يريد بالأركان، وعمل بالجنان، واعتقاد 
قالوتزكيه. تباركه مستمرة عبادة إلى العمر رحلة ويحيل الحياة، مناحي حميع يتناول 
٢/١، الأسام، (ّو;ت اJعالمتي رب لله ومماتي ومحياي وسكي صلاتي إل )قل : تعالى 

رخمة،آمحِخ





1وعةإود0و|ّلألوك

الطرقوأرباب والزهاد، المباد. أحضان _قن وترعرع ولد. مصطلح رالسلوكا 
السنةمن القرب ه كتماوتهم عندهم. وتطبيقه دلالته، _قن كبير تفاوت على الحيؤفية، 

اللنؤية،الدلالة تتجاور لا ودلالته خاصما. شرعيا مصطلحا وليس منها. البعد أو المحضة، 
صلىالنبي كقول المعثن، ايرب الساالكه يسير كما معينة. طريقة على السير بمعنى التي 
الجدةاطرق من طريقا به الله سلك علما فيه يطلب طريقا سلك رمن ؛ وسلم عليه الله 

•جه ما س ؛ • _ص ■ء 

والأثرالمرء، لعقيدة الصيادق الترجمان هو وممامله، عبادة، الشخصيى، والسلوك 
المنفلورمنالجانب هدا الصموفية اختطف وقد الإيماني. العلمي المخزون عن الناتج العملي 

الطرق،ورسموا العبارات، وزخرفوا الأحوال، ووصفوا المقامات، له فرتبوا الأفراد، حياة 
شيع،ءالى العامة ف1آلت الطريقة، لصماحب والانتماء بالبيمة ذلك ونوحوا الأوراد، ومياغوا 

منسحبسلبي. وتاثير أعجمي. نفس ات ذ بدعية، رسوم اتباع ه الأفراد وانخرط وأحزاب، 
والإشارات.التهؤيمات، ه غارق الحياة، من 

م ١٤٢٨(/ ا/حروفي: 



رهف
اخم،,ا/ة

و|و11وووك|اهقيتة 

لربللعبوده الدائم الاسسعار هو الملقى، النبوي، القرآني، الشرعى؛ والملوك 
واستمدعابعيه، متفق يراك( مإئه نراه نكن لم فإن ثراه، لكيك اف تعبد )أن العالهن؛ 

كنتاحيثما معك الله أن تعلم أن الإيمان أفضل ران ؛ التقلبات جميع ي سبحانه، معيته 
الناحيةمن وأما الوجدانية، العلمية الناحية من هدا نعيم، وأبو والبهقي، الطبراني، دمح١٠ 

والأحوال:والأحلاق، الأقوالوالأصال، _ق التسن؛ حاتم فهواتباعهدى التْلييقية، العملية 
بدعةوكل ٠ مندياتحأ الأمور ونو مغني، هدى الهدى وخير الله، كثاب الحديث حير رفإئ 

صنم،;واه صلألة( 

مقاملأهل تصنيفا القيد( التوحيد رتجريد كتابه -قت الله، رحمه القريرى، اقتبس 
;أصناف أربعة جعلهم القه، رحمه القيم، لابن اكالكهن، رمدارج من ا نعبد رإياك 

النفوس،على أشقها وأفضلها العبادات، أنفع عندهم الأول كينف ار 
وأصعبها.*.

والتقللالدنيا، —قت والترهد التجرد. : وأنفعها العبادات، أفضل قالوا: : الثاني الصمنف 
...هومنها لما الاكتراث وعدم بها، الاهتمام واطراح الإمكان، غاية منها 

النفعمن أقفل فرأوه متعد. نقع فيه لكن ما العيادات أفضل أن الثالث؛رأوا انمينف 
ومساعدلهمحوائجهم، وقضاء الناس، والاشتغاليمصعالح الفقراء، حلمة فرأوا القاصر، 

أفضل...والنفع، والمال. بالجاه. 
وقتكل ؤإثغال سيحاة، الرب، مرضاة على العمل العبادة أفضل ؛ قالوا الرابع؛ الحمنف 

:ووظيفته ١لوقت، ذلك مقتميى من هو بما 

...الأوراد ترك الى آل وان الجهاد، الجهاد: العيادات-قتوقت فافضل "" 
.به والاشتغال بحقه، القيام : الم،يف حضور وقت أقت الأفضل و~ 
والدعاء.والذكر، والقرآن، بالمملأة الاشتغال المحر: أوقات الأفضل-ئ و~ 
المؤذنباجابة والاشتغال الأوراد، من هوفيه ما ترك الأذان: وقت الأفضل-قن و~ 
الوجوه،أكمل على إيقاعها والاجتهاد-هن ألجد، الخمس: الصملوات أوقات —قن الأفضل و~ 

بعد.وان ٠ المسجد إلى والخروج الوقت، أول إليها-هن والمبادرة 
والبدنوالمال' بالجاه* مم،-اعدته إلى المبادرة المحتاج: ضرورة أوقات الأفعنل.هن و~ 
الأوراد،على ذلك ؤإيثار الرفقة، واعانة المحتاج، مساعدة : المفر —قن الأفضل و~ 



ع
و|ك|لوك|وإ|قيدة 

والخلوة.

تتقيدعلى وانمزم تدبره، على والهمة القلب، جمعية : القرآن فراءة وقت —ق الأفضل و~ 
ذلك.على الماطاان من كتاب جاءه من جمعية من أعظم أوامره، 

•والدكر والدعاء اليضرع، _هن الاجتهاد ت بعرفة الوقوف وفت الأفضل_مح و~ 
والتهليل،التكبير، سئما لا التعبد، من الإكثار الحجة: ذي عشر أيام ه الأفضل و~ 

الأدتي«عير الجهاد من أفضل وهو والتحميد، 
الاعتكاف،مع فيها، والخلوة الساجد. لزوم : رمضان من الأواخر العشر _ئ الأفضل و~ 

٠العلم شليمهم على الإقبال من أفضل حتى بهم والاشتغال الناس، مخالطة عن والإعراض 
القرآن...ؤإفرائهم 

وتقديموتشييعه، جنازته، وحضور عيادته، أوموته: السلم أحيك مرص الأفضل.محوفت و~ 
وجمعيتك.حلوتك، على ذلك 

لهم..خلطتك مع الحسبر، واجب أداء لك: الناس وأذى النوازل، نزول وقت الأفضلرة و~ 
خرجفمتى القيد، التعبد أهل قبلهم التي والأصناف المطلق. التعبد أهل هم وهؤلاء 

عنونزل نصص، فد كانه نفسه يرى وفارقه. العبادة، من به تعلق الذي الفرع عن أحدهم 
بعينهنمد عرصه له ليس المطلق التعبد ومياحب واحد، وجه على الله فهويسد عبادته، 

وكيلكمعهم، رأيته اء، العلم-رأيت إن تعالى. الله مرصات غرضه بل غيره، على يوقره 
الجامعالغداء هو فهدا الله. على القلب وعكوف الجمعية، وأرباب والمتضدفن، الذاكرين، 

٠١٠٠— ٩٢: المفيد التوحيد تجريد فريق( كل مع عليه والوافد طريق، كل الله إلى للسائر 
الفوائدعالم دار 

لحفلتهالإنسان يعيس أن الحقة؛ العقيدة تمليه الدى الحق السلوك هو فهدا : وبعد 
برسولمتاسيا متمثلا، العالمين، رب لله التامة العبودية ٠ مد،متءممسرا ٠ مسسيقنإ الراهنة، 

والرسومالشي۵لانية٠ الأحوال مطرحا يدر، وما باتي، ما كل ي وسلم، عليه الله صلى الله 
العيادات،ف ٠ ومرعيا راعيا، وزوجا، أبا، الحياة؛ مناحي جميع ي مميتغرقا اليدعية، 

الحياة.شؤون سائر و_مح والأداب، الأخلاق، _مح والياملأت، 

جم'كِة





ODinnM واسياسة

لختكفوتناولها شموليتها، سمح يرتاب لا ، الأ،،دلأمارةا العقيدة ر لحصمة الدرك إن 

رسداسدةاتسميته على الأخيرة، الأزمنة  '٤التسا،س، اصطلح ما ذلك ومن الحياة• جواس-، 
الدولية.العلاقات الواقفي' عليها تبنى الض والمفاهيم الأسس جملة بها ويقحسد 

لدورالقاصر للفهم نتيجة السياسةا، ) و الدين( ) بثن علاقة يرى لا الناس، وبعيس 
داجتماعية( رمنفلومة أوسع بصورة آو شخصأية( رممارسة و.حسباوه الحياة، _ةن الدين 

العامة.ومواقفها الدولية، علاقاتها —قت الدولة، دفة بتوجيه الدين يقوم أن يستبعدون لكن 
محلاووساخة، دجل والسياسة والغرامة، القداسة رمر الدين ت فقال بيضهم تحذلق وربما 

الدنيا،لمعلح الدين جاء فإنما إنىسايق، يحتاج لا ^لأم انيدحلأهداهصاأ يميلح 
عنها.وس^^^كأنا ، لمفرج لا 

الميلظلال الناس فيتفيو والسلطاان، القران فيه يجتمع ودولة، دين الإسلام إن 
لهدهالدقيق المملى والتطبيق الباهر، والمثال معا، والدنيا الدين فيحيلح معا، والرحمة 
الدرجةوياتى_ق الأولى. الإسلامية للدولة وبناؤه وسلم، عليه الله صلى النبي سيرة القضية. 

 /r__ /٠١•٢^أ-



cuuLliuJI؟1وسأدة 

'خمآ,اهمّة

التيالتعافية، الإسلامية الخلافة أدوار من أعقبها ما ثم الراشدة، الخلافة عهد الثانية 
النبوة.خلافة من وبعدا قربا، تتفاوت 

:متعلقان الدين وللسياسةه 

علاقةتحدد التي الإيمانية القضايا جملة وهي * العقدية الثوابت باب •' أحدهما 
العشوية،الناحية من والحروي\؛ن، والدميثن، والمستاسبمن، العاهدين، من بنيرهم السلمين 

تجاوزه،لأحد يجوز لا الباب وهذا والبنضاء. والحب، والبراء، الولاء. من تستتبع وما 
دعوى.أى تحت وثواوت4، والساس 

بهاوJمحمحمد ٠ التأرع،ها رالسياسه ْا او ، والقاسي اأنم^^^لح باألأ • الناسمى 
والجزية،الحرب، أو والهدنة، الصيلح، حيث من معثن؛ لموقف الحلية، أو الأنية. المواحهة 

الأمة.وثقافة العقيدة. جناب تمس لا التي المعيشية، والأتفاقات المفاوضات. وسائر 
ببمنوالتعايش الاحتكاك. هلبيعة تقرصها وانما • بها الله صبغها التي ومييغتها وآدابها، 

الأمةوواقع الأحوال، بتنؤع الاجتهادات، فيه تتئؤع سابقه، بخلاف الباب، وهدا البشر. بني 
منوالثد، الحل وأهل الأمر، أولو الباب هذا —قت والمفسمدة الح،لحة ؤيقدر وضعفا. قوة، 

الأمة.من المصطفاة المؤهلة النخب 
اللاحقة.الإسلامية والممالك الراشدة، والخلافة النبوة. عهد جريا-فن ^٣!^ ٧١وكلأ 

الالقطعية، بالنحيوص محسومة عقدية قضية الكافرين من واليراء للموسن، فالولاء 

ففي؛ بن وضع ه الأمة لحال يخضعان وانمعلح، والقتال، والمكان• الرمان بتغير تتغير 
حثنو—قن النسا،/'\'،ه الركادا وآتوا الحيلأة وأقيموا أيديكم ركضوا ت للموثن يقال حثن 
وحذوهموجدتموهم حيت السركني ماقتلوا انحرم الاسهر انسلح رقادا •* لهم يقال آخر 

عليهالله مألى النبي يعرْس ثالثة، حال وي ، التوبة/ء ( مرصد كل لهم و١قمداوا واحصعروهم 
يكونأن دون ل عنهم ليرجعوا المدينة، ثمرة نضيف للأحزاب يبذلوا أن المومت-تي على وسلم 
فتامللالسيئة. الثوابت _قن قادحا المواجهة مقت الأسلوب هذا 

الكافرين.من البراءة المثال؛ سبيل ونملى يتعارضان. ولا يلتيسان، لا النوعان وهذان 

أنوةلكم كانت رفد : تعالى قال كما العقدية• الثوابت، يباب سيلقة وبغحن،هم، وعداوتهم، 
اللهدون ص ئعيدور^ ومنا منكم برأء إئا لثومهم قالوا إل معه والديذ إبراهيم  Arحسنة 
لكنباللهوحدهاانممنة/ت، تؤمنوا حثي أبدا ء والعصا العداوة وبينكم بيننا ا وبد بكم كمرنا 



tilljUluJIg وهقإودة |

'ّبم،»'كِخ

هدهفبعد الأحوال؛ واحتلاف الشرعية، المياسة بباب متعلق العمض، الإحرائى، الوقف 
رلأ: بهما يليق بما ممصن، وصعاتي تعالخان آيتان تأش بايتثن' الحاسمة، الماشة الأية 

وتقسطوادبثوهم آن دياركم ص يخرجوكم ؤيآ الدين هن يماتلوكم لم الدين عن الله ينهاكم 
مخو١حرحونم الدين هن قائلوكم الدين عن الله ينهاكم ام، الثسطثذ. يحب الله ال إليهم 

٩ا1متحنة/ر الظالوخ( هم هاولثك ينولهم ومخ نولوهم أخ اخراجكم على وهل-اهروا دياركم 
ثوابتها،على محافغلة الأمم، يثن طريقها شق من الملمة الأمة تتمكن وهكدا 

تتواءمان.بل ، )المياسة( و اسيدة( ) ص 



َِِ
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العضلةاماق 

التحجر،من بنؤخ يوحى ا ة عقيد ر محيطلح أن الناس بعيش يتحسور قد 
رالدوغ٠ائيةاالغرسة الأدبيات ثن الصيحللح هدا يعطيه كما والصيرامة، والجمود، 

مختلفالأمر أن والحق . يقية والأغر واليهودية، النحيرانية، الثقافات ريثة و، 
والتنؤخ،والمصة، بالشمول تتسمم ، آفاق بل رحب، أفق الامملاممة فالعقيدة حدا؛ 

الياحيةمن اللقطة تمنحه الذي و١لي۵ا٢ن، الجرم، حانب إلى والعتولية، والتوازن، 
٠اللنؤية 

الكتابالوحي،بمن؛ وحدودس أعنى ل النمى أفق وأحكمها، الأفاق، هدء وأرحب 
التيالفساح والسياح الأفاق، جميع يستوعب الدي الهام الإطار هما اذ والمنة 
وهدىتسء لكل تبيايا الكثاب عليك )ويرلنا •* تعان قال • الأنظار سائر فيها تنداح 

الإسراءت( تمصييلأ قصملماه شيء روكل • وقال ، ٨٩ث النحل سلمبمري( وبسري ورحمة 
الديوالريح القنع التفصيلي والبيان المحهض، الحق يمثل العصموم فالنمي ،  ١٢

.والأحرة الدنيا ينتظم 

م١٤rA•١//f٨حررiم:



'مء-ى

الكتاب) يهثل برمته الكؤن فان ( القروء الكتاب ) تمثل النصيوْس كانت ولثن 

٠بناءها منه تقيم التي الخام والمائة مواردها، العقيدة منه ستض الدي المفتوح( 
II  اللهبأن الجازم الاعتقاد أي ( بالربوبية الإيمان ) العقيدة أهل عند يسمى ما وهدا

رتوحيدبدلك توحيده ويدعوزإلى ، الكون هدا _ق ما لكل المدبر المالك ، الخالق هو 
انفرادهاعتقاد أى بافعاله؛ الله توحيد بانه مخدممر، بشكل ؤيعرقؤنه الربوبية( 

٠والتدبير والملك، بالخلق، 

المعنىا هد تبرز الايات من كبيرا وقسطا 4 وافرة حميه القه لكتاب التالي ويجد 
والحقيقةالمئطشة، للنتيجة وتؤس|س العقول، وتدهش بالألباب، تاخد بأساليب 
(العبادة توحيد ) أو ( الألوهية توحيد ) وهى الرسل، بها بعث التي الحتمية 

آماخير آلله اصحلمى الدص عباده عالي وسلام لله الحمد محل ) ت تعالى الله كقول 
بهمحانبثما ماء ء لجما ا مئ نكم وأئرل والأرض الثماوات غلى من أم يفركون• 

.يعدلون قوم هم بل الله مع آئله ثمرها تنبتوا ان لكم كان ما بهجة الثا ذ خداثق 
البحرينبئ وختل رواس لها وجعل أنهارا خلالها وجعل الآرصفر١را جعل مذ أم 

ونكشندعاه ا ءاذ الصفر يجيب من أم . يعلمون لا أكقرهم بل الله مع أثله حاجرا 
ؤيهديخم محإ أم • ئدكروذ ما فليلا الله مع أثله الأرينى حلماء ويجعلكم السوء 

اللهئعالى الله مع أثله رحمته يدي بتذ بقرا الرياح ومرؤير^ل والبخر البر خللنات 
معآئنه والأرض السماء من يرزقكم ومن يعيده ثم الخلوإ أ يبد من ام ٠ يسركون عما 
■؛٦ ١٥٩إنمل; ( صادقاrن كنثم ٍان برهانكم هاتوا قل الله 

الحيؤية،واتجالى الكونية، الأفاق هده العقل،—ق ويسيح الطرف، سرح فحين 
بأعلىوينادى الأولى، فطرته عن اللثام ويميط الكبرى، للحقيقة يدعن أن بد لا 

يردنإن آلهة دونه من آآتخد . ترجعون ؤإليه فطرني الذي أغبي لا لي )وما ص-وتهت 
ميين.انىصلال لفي ١ إذ ينقدون.إني ولأ فكا فناعنهم عني ثعن لا بصر الرحمن 

لهدهمدد الكون هدا -ئ ماكل محان وبالتالي . ٢٥ ٢٢يس محاسنعون( بربكم آمنت 
وبتنيقرأ، ما بثن والانسجام الملأسمة، فيها يجد لمعتنقها، مستمر وعداء العقيدة، 

٠الكتابين يرى—قت ما 

والفلك،الجغرافيا، ت التطبيقية العلوم وتحديدا الحديث، العلم أطل وحين 



|و1ثحةاماى 

كهنةفيه رأى ومخترعاته، بمكتشفاته، ، الأعضاء وظائف ،وعلم والفيرياء والحلب، 
الترماتالLJذلومة التحتية اليسة بتمؤيلس لهدي ؤحمسسا ، حعلمرا مناضيا اوكن1سأه 

الحق،الأيمان أهل ضه وجد بينما ٠ العداء فناصبوه الدين، لبوس ألبعست التي 
فطفمواالكبرى، الأيمان لضهسية عريزا ونميرا مسنا، فتحا المياضة والعصية 

،الثرة الرحبة آفاقه _قث والبمييرة البمير ؤيطلقون التحدد، نبعه من يمتحون 
قيحض4 الحسنى الله من له سيقت فمن برون، ويند ويتمكرون، يعون، الناس وطفق 

فاغريبقوا ؤإلأ القيمات، على النتائج ويرتب الحروف، على التماط يضع من له 
٠الأفواه 

'تي'فمح
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ويهتديالله، بنور يبحسر لمؤمن ١ أن والعاقل، المؤمن بين الأساسمية الفارقات من 
وغذاءلأيهانه، مددا كله ذلك فيعود الحكمة، بأنامل حوله ما ؤيتحسس الله، بوحي 

آياتوبين بينه جعل قد فانه الطباع، غليظ المشاعر، بليد الغافل، بخلاف لروحه- 
مداركه،فتعطلت منيعا، سدا دونها وابتنى ، ميفيقا حجابا ربوبيته ودلائل الله، 

قلوبلهم والأنس الجن من كثيرا لجهنم ذرانا ولقد ) ت تعالى قال منابعه. وجفت 
كالأنعاماولئك . بها يسمعون لا ان آذ ولهم بها ييحمرون لا أعين ولهم ، بها يفقهون لا 

١٧٩؛ ا"لآ.عر؛ف آ الغافلون هم أولئك أضل، مم بل 
يجعلهولم متغيرا، متنوط، الكون هدا جعل أن البالغة الله حكمة ومن 

لهتقع لا متنوعة، وعبوديات متجددة. مشاعر للمؤمن ذلك فيحدث سرمداث حامدا 

اللهرضوان الكرام، الصمحابة الحكمة هده أدرك وقد والاسترسال. الديمومة حال 
لوالذي الرفيق* لله الحمد ؛ يقولون الصمحابة يعنى ركانوا ' الحسن قال عليهم* 

الحلقا لهد.لوكان : الله _مح الشاك لقال ينمعرف، لا دائما، حلقا الخلق هدا جعل 

٠٥١٤٢٨



اءسئ|ا1ِ,\ 
'يآءل

بثنما طبق بضوء جاء أنه الايات؛ من ترون بما حادت قد الله ءان و لحاديه رب 
ءوجا • لخلق ا بدلك هب ذ ء شا ا إذ ثم وهاجا جا وسرا معاشا، فيها وجعل ٠ خافمين لا 

شاءا ؤإذ منيرا■ وقمرا ونجوما، ٠ سكنا فيها وجعل الخافقين، بين ما طبقت يظلمة 

صرفشاء وان شاء- ما والممواعق، والبرق، والرعد، الطر، فيه ج،دل ، بناء بني 
بحروجاء بذلك، ذهب شاء ؤإذا الناس- يقرقف ببرد جاء شاء ؤإذا الخلق. ذلك 

الايات-من ترون يما يحادثه، ربا الخلق لهدا أن الناس ليعلم الناس، بأنفاس يأخذ 
ViV/ ١ ; ١لعادف _ U،Jا Jالآخرة وجاء بالدنيا ذهب شاء إذا كيلك 

ؤوهج،حر، الناست لاحاد السطحية، الحسورة تبدو المييف، فصيل ؤهت 

الاصطياف.أماكن إلى ونزوح ، التبريي•وسائل توفير إلى فرع ثم وعرقت وضيق• 
ؤيئقدحأعمق، نفترة ينظرون الؤْدثأن لكن . البشرية الحلبيعة تمليه أمر وذلك 

معانيالحسيض، فحيل حلول ي العقيرة، ومستنبطات الإيمان، موحيات من لهم 
;منها متعددة، 

شيء،كل أتقن الذي الله، مينع وجميل الله، حلق ليدبح العميق التدبر ١" 
لمنمبد فريد وتنؤع متسق، ونظام ، مطرد نسق على فجاء 

ء

ففيالفارق. بعد مع الأمرين، —ن الحر بجامع ؛ النار من الخوف ٢" 
وعليه الله معلى النبي عن عنه، الله رصي هريرة، أبى حديث من انميحيحين 

لهافاذن بعضأ. بعضي اكل رب يا فقالت: ربها إلى النار اشتكت ) قال: سلم، 
ممموممن ٠ ١لحر من تجدون ما فاشد • الحسيف ونض،سقن ، العتيتاء —قن نضس ■' بنفعسثن 

الومنذمن إلى فيتبادر . ( جهنم زمهرير من البرد■ من تجدون ما اشد و جهنم' 
عثمانروى ٠ وتضرعا موعغله، له فيحدث والعحساة، الكافرين، به الله أوعد ما 

فقالالحر، شديد يوم كان ا إذ ر : وسلم عليه الله صلى النبي عن بسنده الدارمي 
اللهقال جهنم. حر من آجرني اللهم اليوم؛ ا مذ حر اشد ما الله■ إلا إله لا العيد: 

إأجرته فد و منك. بي استجار قد عيالي من عبدأ إن لجهنم: 
الجمعإلى المشي من ؛ الضحعل هذا .هت تشتد التي الله طاعة على الصعير ٣' 

والعمرة،الحج وأداء الهواجر، ظمأ ومكابدة ، والنقل الضرهس وصوم والجماعات، 
وعيرالشمس، حمئة .هت المقابر، -هن وشهودهاالجنائز، واتباع الجهاد، إلى والنقرة 



واكيضومو )ا

وشاكر.وراض، بتيءسابر، ما أدائها ف المؤمنون فيتراوح العيادات. أنواع من ذلك 
قدالناس فوجد الجمعة، الى الملف من رجل خرج ) الله: ر.حمه لجب. ابن قال 

أنفآبى إليه، يدخل أن الظل من رجل فناداه الشمس، _قه فمعد الظل، إلى سبقوه 
(الأمور عزم من ذلك إن أصابك ما على واصبر ) تلا: ثم لدلك، الناس يتخطى 

املأتملثئاشاسم; 

—قنوالتفكر المتغيرات، استقبال ه الخلق تفاوت من فيئس، من غيتص هذا 
قوله،صح قلمه، صح فمن ٠ القلب المكنوزسقن الاعتقاد إلى مرده المحدثات، أسرار 
٠المستعان والله ٠ كلها هاتيك ضيدت قلمه فسد ومن ٠ وخواطره وفكره، وعمله، 

'خمت'ركِخ





IDUi paijjiuj

صنطمة_هت ، الأعلام ووسائل الناسي، شعل اليمعرم الأسبؤع غهتمؤن ففي 
Jترشاوذهاومأاظية الناطق سكان وظل ٠ رقونو( اعمعار عن بالحديث الخليج، 
بسعرعةالبحر عوْس ؛قن _مندفعا لمصيل الحناجر، بلغت وقلوب محبوسة، بأنفاس 

ك٠  ٠
واصراراوالضمودين، القتلى، عشرات وراءه مخلفا ينسحب ثم '\كممسااعةه * ٠ تبلغ 

لمعدودة سؤيعات ه ذلك كل ٠ بالليارات تقدر والمتلكات، النشات مادية 

وتغرقادباره، عن بالحديث ينشغلؤن اقباله، عن بالحديث الناس انشغل وكما 

الاعصعارأغرق كما والاحصماءات، بالأرقام والشاميين الستسن الأنباء وسائل 
ينفدلا ، وصيفيا والتحليل سطحية، صورة النقوله الصعورة تظل ، ولكن ل مساكنهم 

.الحقيصة كبد على يقع ولا العمق، إلى 
التاليةالحقاثق آ الحياة ر ل نسمجل آ العقيدة ر منفلور ومن 

ساكن—قتيسكن ولا متحرك، يتحرك فلا : ( بقيد خلقناه شيء كل إنا ) ت أولا 
شاءما ٠ رصربةلأزب( ولا عشواء( رخبط ليست الأحداث بقدر. الأ الكون مدا 

ه/حآثام



ب"-َ

UjUIسريمم 

اخةةر'صاء

يكنلم أ.خطأك وما لمخعلئك، يكن لم أصابك ما ٠ يكن لم يشأ لم وما كان* الله 
يخلقأن قبل الخلائق مقادير الله كتب ر ; وسلم عليه الله معلى قال " ليبمييك 
٠مسلم روات ( سنة آلف بخمسين والأرض السموات 

كماالطييLدةا ر إلى الكونية الأحواث مده يجؤزإسناد فلا ذلك، على وتأسيسا 
يحسفحثن اللحية■ الغربية بالأدبيات التاثرين الإعلأسي، من المدج بعتض يفعل 

)غضببأنها والزلازل• و١لبراكين، والفيضانات، الأعاصير. هذه مثل أحدهم 
٠باقية ومدرسته قديم، كفري. فلسفى مذهب الطبائعيثن، ومذهب ل الحلاJدعةا 

أنحنيف بمؤمن يليق فلا ٠ ( N3.tu.rc)الملييعة إلى الكونية التغيرات يسند 
الإلحاد.لهذا المعدي رجع يكون 

فهوشرعه، _قث حكيم أنه فكما بحكمته؛ مقترنة مشيئته،سبحانه، أن : ثانيا 
قالكما والفساد، العيث، عن منزه والرحمة، بالحكمة موصيوف قرره، _ق حكيم 

(إليك ليس والشر * يلبك بج، والخير ٠ وسعديك لبيك ) وس،لم: عليه الاه معلى ^بيه 
٠ولم رواد 

يلى؛مّا الكبار الأيات هذه إجراء ِهت سبحانه حكمته ومن 
الذيبعيض ليذيقهم الناسن أيدي كسعبت بما والبحر البر ق — الفسماد ظهر ) ~ ١ 
الأكبراب العذ دون الأدنى اب العد من ولنذيقنهم ) ث، ١ الروم ( يرجعون لعلهم عملوا 
٠٩؛ ١.؛>الأسر ا تخويفا إلا بالأيات نرسل وما ) ■ ٢١المجدة: آ Jرحعون لعلهم 

الحكمةهذه تدبر عن الناس من كثير يحجب أن الأسى دواعي أعظم ومن 
تنزعالتي المادية• الإلحادية التصهورات من مظلمة معمعة _قت ويغيبؤن النافعة، 
4،- يقللون بل يستحون، ولا يرعؤون، فلا ، وعيرته عحلته وتفقده سياقه، من الحدث 

٠يعمهون سكرتهم 

٠٥٢ضلت؛ إ الحق أنه لهم ضن حتى أنفسهم و-قت الأفاق -ق آياتنا )سيريهم ٢" 
وهوانالعغليمة، وقوته الهائلة، الله قدرة من جانب عن لتكشف الكونية الأقدار هذه إن 

ؤياكلونأرصه، _مح يعيت،ون حلقه، فهم عباده؛ على حلمه عفليم عن وتكشف ت عليه الخلق 
ومعانيربوبيته، آيات من فكم . بصعر لمحة —قن لأفناهم ء شا ولو ١ يعصمونه هم ثم ٠ رزقه من 

•اليمييرة بعبن الأحداث، هذه للمتامل تظهر وصيفاته، اسمائه 
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LuLiIوءأقرواهم 

منالومن موقف إن ( آتاكم بما تفرحوا ولا شاتكم ما على تاسوا لكيلا ) ؛ ثالثا
اليثلنوحممين والرضا• الح^ددر، والمرات، والأموال، الأيسى، ق الهدرJةئ الصمايب 

بإذنإلا مصسة من أصماب ما ) : تعالى قال والأجل• العاجل الخلف ورجاء بالله، 
كمال منحة والحنة نعمة، النقمة فتنقف ، ١ ١ التغابن؛ ( فليه يهد بالله يؤمن ومن الله 

At'  عجبار ، دواهمسكا إ له حيرا كان إلا قضاء الؤمن على الله يقضى لا ) الحديث؛
سراءأصمابته إن للمؤمن؛ إلا لأحد ذلك وليس حعر، له كله أمره إن لؤمن ا لأمر 

٠،  ء

٠مسلم رواه ا له ا حير فكان صبر، ء ا صر بته اصما وءان له، خيرا فكان ٠ شكر 





ال£وو/ا|وتتث 
1 ULiuiJIgواأأرعأ/ا

مايخلق ، يريد لما فعالا حلامحا، يزل لم 4 جده وتعالى د اسمه تبارك الله إن 
تتعالى محال شان. سقت هو يوم كل 4 ويخفضه القسيط، يرض ٠ يريد ما ولحكم يشاء، 

ساءمن وتعر ثساء ممن الملك وثنزع ساء من الملك توتي الملك مالك اللهم )محل 
وتولجالثهار هن الليل محدير.ذولج فيء كل على إئك الحير بيدك ء ثقا من وندل 

يعترساء من النيوثررى مذ المتغ وثخرج الميت مث الني ويخرج القل الثهاره 
.٢٧آلصرانب~آ. مناب( 

واوبئة،ومحيضانات، وبر١ك^٢ن، زلازل، من الكبرى، الكونية الحوادث تقع وحين 
ويستغرقالاحص،اءات، ورصمد الأحي.ار، تتبع النامزسقت }نهمك وخسوف، وكسدوفا، 

ؤيغفلبيولوجية، أو أومحلكية، جيولوجية، الماديةث التفسيرات تقديم المختمموزه 
إماالأحداث، لهده العقدى، الإيماني، التقسيير عن الله، رحم من إلا الجميع 

ايظروا)قل أ تعالى قال ٠ الدنيا عن الدين تفصيل علمانية، إلحادية، لوثة ~ ١ 

-٥١٤٣•آ/ ذي:ه/ حرر 



L  ١،

١,

١٠ • يومنون(يوض/ا لا محوم هئ والنير الايات تعنى ونا والأرض السماوات ه ١ ماد 
مستئكرا،، مغربا كان مهما • تلك أو • الظاهرة مده لشرح تفسير كل يقدم ثم ومن 

الإبمانى•التفسير يكؤن أن لا إ ٠
عن)ناصرى : تعالى قال الطردة. الله سس عن وذهول مطيقة، غفلة ٢" 

يرواوءاث بها يوصلموا لأ ابة كو يروا زاذ النذ بعير الأرض ه يكبروف الذيث اياتى 
كدبواباثهم ذلك نبيلا يثخدوه العي سبيل يروا زاذ نبيلا بمغذوء لا الرقي سبيل 

يعمهونسكرتهم -فيفللون_قن الأمرأف/ا"فا غاظين( عنها وكانوا باياتنا 
يستنبطونولا رأمما، بها يرضون فلا تلوالايات، الأيات تمر الحالثن، كلأ وعلى 

آونزه عام كل -4 محسوث ائهم يروذ )أولا تعالى؛ قال يرعؤون، ولا درسا، منها 
١٢٦التودة/يدكرون( هم ولا يتوبون لا ثم نرئس 

يقرأفانه الظاهرة، الأحداث وراء ما ويبحسر الله، ينظربنور الذي الومن أما 
تثاميتين بعينثن الشهد 

حكيمهو كما قدره، حكيم-4 تعالى الله أن فيعلم القدر؛ عس ؛ إحداهما
At'  •ساكن،يسكن ولا متحرك، يتحرك ولا يريد، لا ما ملكه -4 يكون فلا شرعه
)ضربةولا عشواء( )حبط و مكان فلا اليالغة. حكمته وفق النافذة، بمشيئته إلا 

تسءوكل ثرداد وما الأرحام ثغيض وما أنثى كل تحمل ما يعلم )الله بلون ، لارب( 
ومنالمول أنر من منكم المتعال.نواء الكبير والسهادة العيب عالم بمقدار• عنده 
حلفهومن يديه بس من معصبات له بالثهار. ونارب بالليل مسثخف هو ومق به جهر 

اللهأراد ا ؤإد بانفسهم ما يعيروا نمى بموم ما يعير لا الله إن الله أمر مث يغمظوئه 
وطمعاحومحا البرى يريكم الذي هو وال• مذ دونه مث لهم وما له مرد فلا سوءا بقوم 

الصواعقويرسل حيمته من وايلأيكة بحمده الرعد الممال.وس،بح السحاب وينشئ 
اورس/،م-'أاالمحال( وهوتمديد الله يجادلون-4 وهم نقاء مث بها فيصيب 

بتوبة.إلا رضت ولا بذنب، إلا بلية نرلت ما أنه فيدرك ت الشرع عبمن ت الثانية 
٠اتدنيا 4 - والفساد الدين، 4 - الفساد بثن الوثيق الارتباط المؤمن حس استقره لقد 
بعحسليذيمهم الناس أيدي كنبث بما والبحر البر ه المناد )ظهر تعالى• قال 

كنتمحبنا محسة من أصابكم )ما وقال•* ٠ ٤ ١ الروم/ يرجعون( لعلهم عبلوا ١^؛•^، 



١|وثرء1يواكس |اقوإ1ي اكدث ؤ

كفر،من العباد من يكون ما علم قد علمه، يسابق تعالى، فالله الشودى/'؟, أيديكم^ 
معلومة،أوقات _قت بهم، المثلات إيقاع مقت السابق قدره فاجرى وعحعيازه وفسوق، 
وتنبيها.٠ تعذيرا يجريها أو يرجعون. ولعلهم لهم، عقوبه الشرعية. باسبابيجا مقترنة 

توسلم عليه الله صالي هال والخميوف٠ ال1ىمموف، ٤ كما اسبابه، انعقدت شر لتؤقى 

اللهولكي لحياته، ولا أخد لموت ينكسمان لا الله، آيات مث آيثان والقمر السنس )إن 
فيقابل، ب1لهالر،والسرع المؤمن ينتفع ، وحينثد البغازق. زوال عبادها بها لخوف ثعالى 
قالالتوبة. من ينبض بما لله ويقوم الحكمة. والتماس والتسليم. بالرضا، القدر 
عنهمكفئنا أمنوا لما يونس قوم إلا إيمانها صنعها أمنث فرية فات رظولأ : تعالى 
يوض/اااُ-،( •؟؛rjإلى ومتسائأ الدئيا الحياة الخريه عياب 

''تي.ارِا.





و|وغإوالثالعضلة 

ونعمتهالله، ربوبية مظاهر من ربانية، ونعمه كونية، ظاهرة الطر، أو ا لغيث ار 
يهتتعلق برهم،وفاجرصأ، وكافرهم، مسلمهم، بهم؛ الواسعة ورحمته حلقه، على 

وثمارهم.وزروعهم، وبهائمهم، أنفسهم، إ محيالحهم 
يكتفىالناس من وكثير هطوله. وبعد ححسوله، قبل تكتنفه، والبشرى والقرحة 

استسقاءه فكره يعمل ولا الغيث، لنزول الظاهرية، وانميورة الفطرية، بالبهجة 

ؤيفقدون٠ كثيرا فيخسرون الجميل، الكؤنى الحدث هدا وراء الكامنة الإيمانية العاني 

الربوبية،مظاهر من مادتها من جرء تستمد رايعقيدة( أن ذلك ١ هائلة مثعا 
إنعاشها،_قت عناء، كبير إلى أصمحابها يحتاج فلا ااتجددةد الكونية والحوادث 

بمواردها.قلوبهم ؤإحياء وتجديدها، 

:الشهد حيالهدا التراحمة الإيمانية العاني ومن 
لتلكالرياح وسوق السحاب، إساء بها يحمل التي الله قدرة من الانبهار أولا؛ 

يباب،قفر، أرمى إلى سابغة، ونعمة بالغة، بحكمة وتوجيهها الياه، من الثقال الأطنان 

 /A:^_ /٠٠١٤٢٩؛ا



ضآبشرا النياح يرسل اللي )وهو ؛ تعالى قال ربها' بإذن وتجيها حمولتها، لتفرغ 
بهفأخرجنا الماء به فأئرلنا ميت لبني ثئناه ثقالا سحابا أفك إذا نمى رننت4 يدي 
الذي)ومو ت وقال الأعراف/ماه، خو£ووذأا لعثكم الموئى نخرج كيلك اكنرات ل كص 

بنيةبه ون_ثيتي . طهورا ماء الثناء ص وأثرلنا رننته يدي بيذ بشرا الرياح أرسل 
ينزلالدي وهو ر وقال: بمث» الددقان/ا'ث■ ا كثيرا وآثامس أثعاما نلمنا مما وسقيه ميما 

الشودى/ا'رالحميد( وهوالولي بعدماقنطواؤينشررننمه س العمث 
،ء السما من الله أنرل ما معشار عشر يسوقوا أن على باقط-ارها من جتمع ا لو 

إلىبلغوا ما وأنابيب، وناقلأت4 ،حاؤيات. من أوتوا بما الأرمحس، من محدودة يقعة على 
١الحكيم القدير، العليم، فسبحان . سبيلا ذلك 

نضرة،مروجا تستحيل حتى العطشى، الأرْش على ، السماء ماء ينزل أن وما 
:تعالى قال . قاحلة غمراء. كانت أن بعد القلب. وسر تبهج وخمادرخسرة. 

بهيج(قوج كل ص وأئبمش وربت انثرن الماء عليها أنولنا قادا هامدة الأرض )وثرى 
الزكية،والروائح الياناJة. والثمار الزاهية. الألوان هده _قت الطرف ؤيحار ال>-ء/ه. 

الشاعرقال ل النائية والشعاب اليائسة، الحيحراء هده من خرجت كيف 

وانفلرالأرصى نبات _قت تامل 
المليكنع صعما آثار إلى 

ناصراتلحين من عيون 

السبيكمو باحداق 

شسامداتاالزبرجد هصمب على 

شريكله لي،س الله بان 

إنمغضرة الأرمن فتصبح ماء الثناء ص أثرل الله آن ثر ألم ز : تمالى قال 
إالخبير اللطوأن,، فسيحان الخج/'آت4 خبير( لطيف الله 

الأجسادأزهيه النظر. يتراءىلقاصر : البعث علىإمكان الأكيدة الدلالة ثانيا: 
وقرهكدا جديدل من ترجع أن يمكن لا تراب، إلى وتنحل وتتفمت، الثرى، توارى حنن 



_aJ|gااعقيد0 
مِ

والمدى،الزبير، بن وعروة د وعكرمة مجاهد، قال البعث* منكري الشرين، لوب قه 
٠م - ٠  م

رميم،عظم يدء و.ق وسلم> عليه الثه ملى الئه رسول إلى خلف< بن أبى جاء وقتادة: 
منال:؟ مدا يبعث القه أن أتزعم محمد■ يا وهوبتول: الهواء، مقت ؤيذريه وموبمتنه 

منالايات هذء ونزلت النار«. إلى يعقرك ثم بيعثك، تم تعالى. الله يمينك »نعم، 
آخرمن.إيى . ( نْكة مى غلمناء آئا الأسان يز أولم ) : >>يس« آخر 

قاهرلدليل حنن• بعي. حينا ائيتة، الأر9ش بإحياء التمثل الحسى ااداليل ولكن 
اللهزننة أفار إلى رمائْلر : تعالى قال تعالى. الله على وهوانه البعث• إمكانية على 
•■ْ الردم/ فدير( سء كل ونوعلى الوئى لغيي دبك إف نوتها بغد الاذص يغبى محن 
إنووبن، اهثرت الاء عليها أئرلنا فإذا خاشمه الأرض نرى آثك آياته )ءس : وقال 
من)ونزلنا : وقال سدت/ا'آ• قدير( تسء كل على إئه الوني ثنيي آنيانا الذي 

نضيدْللع لها باسمات والثنل ١ الحمييد وحس، جئات به ناءثباركافاتنتنا الثناء 
.١ ١ ق/ا~ الخروج( نيثاكذللئ، بنده رفاللعبادوأنيينابه ي. 

صحراءيحيى السماء من النازل اناء كان فإذا : القاوو_احياة إلى التنبيه ثالثا: 

علىتمالى الله نبه وص. ١ القلم• صحراء يحيي الماء من النازل الوحي فإن الأرض' 
آذفخسغآمنوا رألزبان : فقال الؤثن، عباده عاس، حين الكليم، العني هد١ 

ل١١٥٥فبل مذ الكئاب، اوتوا كالذيذ يكونوا ولا الني مث نرل وما الله لذكر قلوبهم 
بعدالأرض يغيي الله أئ اعلموا . فاسقوث منهم وكثير قلوبهم فسم، الأنيؤ عليهم 
. ١٧-  ١٦/اتحديد ثعقلوذ( لعلكم الأيا|1، لكم بيعا فد موتها 

الأرضحاجة من أشد وروحه. حياته به الأي العنوي للعيط، القلب حاجة إن بل 
العلممن لقلوبنا الاستسقاء إلى وحاجتنا وحياتها. نياتها به الأى الحسى العيث، إلى 

ورحمته.الله بفصل مْلرنا والاكام. للضراب استسقائنا من أولى والأيمان. 

'''،،•خما
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ز|آ□الألفس 1وهةإود0 

الكينونةعن والعرف، واللنوى، والنبوى، القرآنى، التسير هى لنفس( ار 
مىالحديث وبالتعبير وللإنسان. للذات، مرادفة فالنفس ما. لشخصي الأسانية 

للادميبمن.)الوحدق( 

ريا: تعالى قال النفوس. بقية منها تناسلت واحدة، رنضس( الحليقة فاصيل 

منهماوبث زوجها منها ونلق واحدة نفس من حلمكم الذي ربكم اثقوا الماس أيها 
اء/ا.االساونساء كثيرا رجالا 

مهيثة٠ لشر ا و لخير ا لتقبل د ا الأسعد على مفعلورة 4 لبكر ا ( لنفس ا ) و 

محالهنها،سواها وما ونفسن ر يعالى قال أحدهما. وركوب بعنهما. للمفاضمك 
١■/'إ تتعس ا ا دساها من حاب وفد . زكاها ْس أفلح هد • وئمواها فجورها 

:ثلاث بأحوال تنمفلهر النفس( ) فان القدرة، وتلك القابلية، لهده ونظرأ 
١٢ .  UVانفجر/اا،۵لذدثة( الدمس أيمها ريا : بالأيمان محلمئنة تكون فتارة 
٣؛سف بج بالسوء( لأمارة لممس ا راق ت بالسوء أمارة تكون وناره 

٠٠١٤٢٠-ا/ >حرويبم/



وااإغسر\ااوسإبم0 

اخمة,كِة

T/4-aالقياا اللوامة بالمس أصيم )ولا ؛ لوامة تكون وتارة 
.به ؤوافت علمها، غلب ما إلى مححيلتها تؤول حتى الثلاث، الراتب بتن تتراوح وهى 
;وأدوات وسائل* ولها وآفات، عيوب، النفس( ول) 

٤النازعات/" ( الهوى عن النص )ونهى : زجر إلى تحتاج ■ الهوى( ر إلى مياله فهي 
J١٦فسهاق/به توسوس ما وملم الأسان حلسا )ونمد الذاتية: للوسوسة ممممار 

لكمسوك بل رفال ؛ مرادها إلى للؤصول كسؤيعية أدواتها لها أن كما 
طهم٦٩نفس^حاا لهط ءسولغ زوكذلاض ،  ١٨يوسضرأمرا( أن^^^1ى^أ 

واٌمدة.تفاصيل تحتها النضس، حشمة ثن رئيسية، وأصمول عامة٠ حطوط تللف 
ومعرفةالنفس، بضمه المدقمين. الحقمين* الرباسين، العلماء عناية انميبت ولدا 

منالمسلمين؛ عير أن كما وتركيتها• ومجاهدتها، والتواءاتها، وتقلباتها، طبيعتيجا، 
تلكمن تكون حتى النفسية، يالجوانب كبيرة عنايئ عنوا والمفكرين، الفلاسفة. 

.النفس( )علم يسمى كبيره علم التراكمات، 
الفريقأن النفسيين، والعلماء الربانيين، العلماء الفريقين؛ بين ما وفرق 

ؤيختمعر* الحقيقة كبد فيحييب الوحيين، بأصول ؤيعنممم * الله بنور يستنير الأول 
علىيعتمد الذي الفريق أن حين مقن الصيائبة* النتائج إلى للوصيول المسمافات 
ويخفقالحميمة، من جرءا يمعيب المعرضة، والتراكمات الأسيانية، التحارب 

قاصرة،نتائجه فتاتي الله* بنور الأستنارة من فيها، للناخلر عنى لا جراء أه 
علىالقائمة الأسمانية للجهود نتنكر ولا حقهم، الناس ننمط لا ونحن منقؤصة. 

ذاالأنسانية* العلوم من اللون هدا أن نجرم لكننا والأستنتاج. والتحايله الرصد. 
بمعزلمعه التعاطي يمكن ولا للإنسان، الإلهي والتكؤين الحلق باصل حميمة صلة 

السيية*ارا والقادف،_العقدية، الثوابت عن 

ضروريةأنها كما الإنممانعة، الننهس لضهم ضرورية الثابتة، العقدية الأصمول إن 
اللطيسوهو حلى ْس يعلم ألا ر تيالى؛ قال وعلاحها٠ ٠ وتسديدها لتقؤيمها، أيضا 

,الأك،/ئا الخبير( 

تستبعدمائية، منهجية أمعول على نفس( علم ر صياغة —قت الغرب أفلح لقد 
فنجح٠ يستمهلحها وأن النفس( ر يفهم أن وحاول ' الغيب( ر و الإبمان( ر عنحمر 



Iو|و؛ضس |اهقيدة 

وابنالقيم* وابن الإسلام* كشيخ د الإسلام أمل وكتب جوانب* ه وأحفق جانب* _قت 
تسادمبنيرة، كتابات النمس، فقه _ق الله، رحمهم وغيرهم، والغزالي، الجوزي، 

أنالعقدى، الشرعي والحس الحديثة، النهجية ، JrlJيجمعون الدين الباحشن من 
إلىالسلمين الصنمبمن __ يعمي أن كافيا يكون ولن ٠ وتطؤيرها ، إحراجها يعيدوا 
نمياأقحم أنه الجرد ، با'سولمتها مام أنها ضرعم النفسسة، للعلوم الغربي النتاج 

حدودر—قت : بعبارة القوم تعريفات آوذيل شرعيا، أوشاميا نبؤيا. حديثأ أو قرآنيا، 
نفيسلعلم تاصميل من بد لا والس،ويه* السث، من صرب هدا ل ١لإuدلأمدةا الشريعة 

بحق،وتستلب بميدق، لتتعافى المريضة، المنهكة البشرية النفوس ينقد إسلامي 

٠الإيمان بغداء وتتغدى القرآن. بدواء 

امهآءهمِخ
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اJكiLبنموص خلال من الإسانية، ارنئأس توصيف من نندم  Laطى ا تأسي
؛معها ومعاملتها• اوتم،س• سياسة العامة^ قواعال. J١بلذس فثم والسنة، 

الآءلء،/؛ا،نإكى( مى أملح )ص : تيالى قال ؛ الحياة مأثأروع النمس تزكية ؛ أولا 
رحلة•4، للموء لأبد ١. 'الشمس/ُ إ دثانا ص ناب وص • ركاما مى افلح )ص. : وقال 

الكمال.مراقي إلى بتنسه للرقي ومجاهده، وى.ح، مكاب،ل.ة، حالة •4، ا'ن4 يدرك آن الحياة 
يتخرجثم محدد.ة، ة . مل-4، الرء يجتازعا مكثقة، د-ورة ولا نتاش، حلتة اس،ت، والتزكية 

جانبيرمق دزوب، وعمل مستمر، مشروع مي بل كلأل آفة، كل من معمنا بامتياز، منها 
والاخرق.الدنيأ، 4ن الهداية• وت4رتها والامهلاح. اكيانة جانب ؤطحظ والارتقاء. البناء 

وقرالنةبوت/'ًا". الصنم( لغ الله ؤإي، 1ادلنا لنهديثهم فيما جاهدوا )والذين تعالى؛ قال 
يهيمىالحياة، _ق يبلغونه حدا ئم أن إليهم أوحى ■حين التصوفة، ببعض الشي1ْان تلاعم، 

منزعموا، أحدا، العرماعت،، لهم وتحل الواجبات،، ببلوغه، ت،4تْل،ءنهم، )اليتبي(، مقام 
يزالفلا الوت،، راليقين( ؤإنما ١ ''نمعر/^ُ اليتيئ( يآتيلث، حثي دبك رواعبي. : تعالى قوله 

■w«_ءس*>



جاتي.همء

ذلك.على وهو الوت' يدركه ذتى نفسه وتزكية ربه. بعبادة مشتغلا الؤْن 
يزكوثال-.ير، إلى ئر ألم ) تعالى؛ قال • العبد وكسب الرب، بتوفيق النفس زكاة •' ثانيا 

وتهديبها.النفس، معالجة ان اء/آ؛. الن( منيلا ولايْلنموو، بثاء س يركى الله بل أنسهم 
أمانيولا بأمانيكم )ليس ; العياب الأماني بمجرد بعمل لا الكمال. مراقي على وّحملها 

والقدرات،بالواهب والاعتداد الذات. على بالاعتماد يمقق ولا س/س، الكتاب( أنل 
وين؛س قيه لابد بل 

وسلمعليه الله ممهلي الله رمهول كان التمس. زكاة وأ،دؤاله بالله، الاستعانة ؛ أحدهما 
ومولاهااوليها أنت زكاها، من حير أنت وزكها تقواها، نضهي آت زاللهم ت دعائه مقت يقول 

وأعينيرقدى ألهمنى اللهم رمل؛ الخزاعي؛ معبد بن للحصمح، تعليمه 4 وقال سلم' نث'ُ 
الترمذي.رواد نفسي( فر مذ 

أيهدينهمضدا جاهد،وا }والد.يخ ؛ الجهد اغ واستقر الوسع، وبد.ل الجاهدة، اليانيء؛ 
الأسبابربط الله فان الكونية؛ الله سس من وتلك . ٦٩/٠السكبودتالغسمنس( لمع الله ؤإة سبلنا 

مايعيروا حمى بقوم ما يعير لا الله رإذ ■' فقال البشرى، بالمجهود التغيير وعلق بمسبباتها، 
الرصل/ااب1نفسهما 
مانها وسعها إلا نصنا الله يكلما رلأ : تعالى قال : تتكلف فلا وسع، شس لكل ؛ ثالثا 

الطلأق/'ا,أثاهاآ ما إلا نصنا الله )لاتكلف ت وقال المقرت/ا'حآ* اكسبتاا ما وعليها كسبش 
وسعا.نفس لكل إن ص/تلأ. المتكلفئ( ص أنا وما أجر من علمه أنالكم ما رفل ؛ وقال 

حيالوطاقتها وسعها، إ تتماوتا الواحدة النفس إن بل لأخر• شخص من سفاوت وطاقة، 

موقفسق عنه الله وصى د ذر أبا يقيم وسلم علمه الله صلى فهاهوالنبحب ١لمختلفةل الأمور 
إئلفذرأ أبا )يا فال: ثم على بيده فشرب فال؛ سشلنى؟ آلا له؛ قال حي، معبن' 

الذيوأدى بغمها، أحدها من إلا وندامه، خري، القيامة يوم وائها أمانة، قإئها صعيمر، 
آخر،مقام _؛، ٠ ونمير ٠ قوة شهادة له يسجل وسلم عليه الله صلى لكنه مسلم' نة,اح فيها( علمه 
العبراءأقلن ما يقول وسلم علمه الله صلى الله رسول سميت فال؛ عمرو بن الله عيد فمن 

روا'ءآ.حما_.وابنماجة,در( أبى من أصدى رحل من الحصراء أظلت ولا 
ؤيؤتىفضلهالأرزاق، يقسم كما الأخلاق، يقسم تعالى والله عرير، الكمالأت واجتماع 

قاليعط. لم بما يتشبع والأ • له قسم بما يقنع وأن أوتي، بما يرضى أن الرء فطي * ء بما  ٧٣



عله.مضق زور( ثوبز بس كلأ يعط لم بنا السبع ز وسلم: عليه الله صلى 
استنفاروالثاني ٠ هلوقها _قت ليس ما على للنفس حمل الأول التحمل. غير والتكلف 

بالتجارب،ييمير رفيع، خيط وبينهما محمود. والثاني مذموم، فالأول القحسوى. لطاقتها 
شطط،,لا ه وكسى. لا النحيف، والتموالأإ 

ريسهريرة ابي فعن : إليدن يداوى كما وتداوى البدن، كماِومتل تعتل النفس : رابعا 
;واءشئاءا له انزل إلا داء الله انزل )نا فال؛ وسلم عليه الله صلى الئبي عن عنه، الله 

والرأسونشل، تكل، واليد الميمم، يلحقها والأذن الرمد. يحيييها ^^ ٠١١أن فكما المعا;د،. 
نفوسهمستل حثن الناس، من وكثير اصحلراب. يعتريها كيلك، فالنفس المعداع، يمعيبه 

لكنحق، والميحر حق، وانمن اشبه، وما وسحر، عبمزه من الغيبية؛ الأسباب إلى يفرعون 
دةسدأ^^االأسياء تصيهر اْكن ذكلما اليسروة، ١لظاهسمات جمعع بهما سلل ان سيتصه؛ لا 

صيعني لا الظن )إن وظنون. بآوهام التعلق يسغ ولم إليه، الصمير لزم مدركا، ذلامريا، 
٣.•يوسد شيماا الحق 

ولووالمرور، الفرح بإدخال والأكتئاب، فالحزن باصدادها: تداوى النفسية والعلل 
وهكذا.والإخبات. بالتواصع والعجب، والكير، والأمل، بالضال، والإحباط، والياس تكلفا، 
ستس(رفلا ث، ■ النوبه تحزن( رلأ : التربؤية النامي هذه الكريم القرآن مقت تجو ولهذا 

٨٧يوسف',الله( روح من سمموا رولأ اإنحو/اآاأ رلأوك.هنصيق( ، دوسف/بما 
أنمن أوسع النفس وعالم الإفانية. النفس مع التعامل _قن تاملية ان نْلر تلك 

الوحيس.ضوء على النفس فقه من وراءها ما إلى إشارات لكنها عبارات، به نحيط 

آخمأءخمِاء
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عنالحديث فكأن منه. قريبا أو النفس، عن كالحديث )الإنسان( عن الحديث 
امارة،كونها حيث من الإنسانية؛ الدات ه الكامنة الطبيعة ببيان يعنى القرآن مقت النفس 

الإنسانعن الحديث ان حنن ه وتقواها٠ فجورها، الهامها حيث ومن محلمثنة٠ أو لوامه، أو 
وصشوقد الحياتية. االتعيرات مختلف مع اداثه وتنؤع االنذلورة، االمدلكيه بالحوانب يتعلق 

;ذلك ومن السلبية. الأومعاف من بجملة الإنسان( )حنس الكريم القرآن 
'ددرات/أااجهولا( كاراظلوما ائه الإنسان )وحملها : تعالى قال : والجهل الذلالم، ١" 
A^.'انسا، ( صعيما الأسان )وحلق : تعالى قال : الضعف ٢" 

عجل(من الأسان )حلق وقال؛ ، ١ ا لإسراِ/ عجولا( الإنسان )وكان نمالى؛ قال ت المجلة ٣" 
'■■■٣:اى. 

انهمنه نرعناها ثم رحمة ميا الإنسان آدمحنا ولس ) ؛ تعالى فال * والقنوط اليأس. ث~ 
فمتوصالسر مسه وإن الغير دعاء من الإنسان يسام )لا ؛ وقال /٩، هود كفور( ليثوص 
السرمسه واذا بجانبه ودا'ى اعرض الإنسان على آنعمنا )واذا ؛ وقال ٩^٠ قصلت محنوط( 

٠٠١٤٣.!/ / ٢١>ررذي 



طمحءهسهء^/)أ 

آ،/٢٨الأسر إ يئوسا لكن 

انهعنى السيقان ينب ليمولن مسته صراء بعد ثعناء اذصاه )ونس ؛ والفخر الفرح ه~ 
ص/■١فخور( نمرح 

الأساذان ر : وفال كمارا؛براميم/ثآأ لظلوم الإساذ رإئ ت تعالى قال والجحود؛ الكفر، ٦" 
أكفره(نا الإنسان رقتل : وقال الش>دد/ا'ث، كورا الإساذ رفاق ؛ وفال الحح/ا"ا"، لكمور( 
لنعم)إنه ؛ ٠٧١رحمه كثير، ابن قال العادبات/٦ لكنود( لربه الإنسان )إئ ٠ وقال ' عبسمماا

العالية،وأبو الجوزاء، وأبو اشفعي• وابراميم ومجاس عباس' ابن قال كفور* لجحود ربه 
والربيعوقتادة، والحسن، والضحاك. قيس. بن ومحمد جبير. بن وسعيد الضحى. وأبو 

ربه(نعم ؤينسى الحمائب، يعد الذي هو الحسنت قال الكفور. الكنود: زيد: وابن أنس، بن 
آوقاعدالحنيه دعانا الصر الإنسان مس ١ )زاد تعالى؛ قوله ذلك يوضح كثير' ابن تفسير 

كانواما لامسرفر؛ زين كذلك مسه ضر إلى يدعنا لم لكن مر صره عنه كفمنا فلما قائما او 
منهنعمة حوله ا إي ئم إليه ثنيبا ربه دعا ضر الإنسان مس ا )فإل ت وقوله ، ١ بوض/آ يعملون( 

إثكفليلا بكمرك ئبميع قل سبيله عن ليضل ادا أند لله وجعل فبل من إليه يدعو كان ما نسى 
الزمر/حالنار( اصحاب من 
وقال:النحل/إ مببمن( حصميم هو فادا تخقك ص الإنسان )حلى ؛ والجدل الخحيومة ٧" 

الكهف/ئ0نيلا( ض، أكفر الإنسان )وكان 
جروعا.واداالشر منه نلوعا.إدا حلو الإنسان إن : تعالى قال : والمنع الجزع' ث الهلع ٨" 

ابنعباس.قال ٠ ١ • الإسرل/• الإنسانفتورا( )وكان : وقال الءادج/اا-اآ، منوعا( الخير منه 
منها واد بجانبه وناى أعرض الإنسان على أنعمنا ١ )واذ : وقال منوعا. بخيلا أي أ وقتادة 

ضصلت/اتعرييس( دعاء فدو السر 

منبجملة إنسان. هو حيث من الإنسان، نممف الايات من الكريمة العيايفة فهده 

:أساسيبن وصقحح إلى ترجع التي الدميمة، الأوصاف 
والتع،والحيل، والخحيومة، والجحود، الكفر، ينشئ الذي ؛ الفللم ؛ أحد،مما 

والهلع،والقنوط، الياس، ينشئ الذي الضعف من الناشئة ؛ الجهالة : الثاني والتقتير. 
والفخر,والفرح. العجلة، أو والكنود. 
سبشأزضيث إلا الهؤتم،، ويتودى_قنإ.>دى الضماوين، بم يراوح الأسان( ور 
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منوتستنقده ٠ بأذيالها سيطه التي الدقيادةا ر وهى الويقى*' باليروة ؤيستمسك ، السماء 
٠بأضدادها الدميمة الأوصاف هذه و4 يقابل ما الإيمان نوح من فيه وتنفخ الأسن، الستنقع 

وئوامعواالصالحات وعملوا آمنوا الذين إلا ٠ خسر لفي الإساذ إن ٠ )والنصر تعالى؛ قال 
هذهجمع من إلا والهلكة، الخسار الإنساني الجض _ئ فالأصل ( بالصبر وئواصوا بالحي 

والحط،،الذم، مجرد الميليية الإنسيان صفات بسرد الله مراد فالمسن الأربعة* الأوصاف 
يسمتثنىتعالى الله أن نجد ذاأ والترغس_ط.ولأحل لاتزكية،واكلهر الدعوق ؤانما والتأنيب، 

وعملواصبروا الذين إلا • فخور لمرح رأده • مثلا فيقول عباده، بعيض الؤصماض تلك من 
همكدلبمل.الذش رإلأ : وقوله ، ١١هود/*ا• كبير( وأجر معفرة لهم أولئك الصالحات 

يصدقونوالغروم،والذبى للئائل معلوم. نق أموالهم والذين-4، دائمون، صلاتهم على 
همنامون-والذش غير ربهم غياب سضقون.إل ربهم عداب من هم والذين الدين• بيوم 

ابتنىملومتي.صن عتر فائهم اينانهم ملكئ ما أو أزواجهم عنى إلا . ناففلون لفروجهم 
براعون.واكبىسبمادابم

T٢-٢0ثكزمولااكارجمجنات _قت يحاضلون.أولثلث، صلاتهم عنى هم دائمون-والذس 
ؤجمأةالطبمن، ثهلة على واست،لوا الطوق، كسروا الذين هم المكرمون، المهمداء فهولأء 

مختارةط،اوة، لهم، فانقادت أظفارها، وهلموا • أنضعهم وهذبوا الس،بهةأ وظلمة ال،سهوة، 
٤٠ التي،/ ا تقويم أحسمن _مح لإثسيان ١ نلمنا لمد ر ت سالمة قواعدها إلى ورجعت لفطرة، ١ اء لني 

العالتي٠رب لله والحمد 
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الربنظر ومحل ، الحبوالخوفواأرجاء ومنبيص والإيمان، اليلم سسودع القلب 
صوركم،إلى ولا آجسادكم، إلى ينظر لا الله إن ) ت الحديث مقت جاء كما العبد من 

،العبد ميلاح وهوعنوان مسلم رواد ( صدره إلى باصّابعة واثمار قلوبكم إلى ينخلر ولكن 
صلحصيلحت إذا مضغة،لجسد ا ئن وان ألا ر ت وسلم عليه لله ١ صلى قال كم،ا له؛ ضعا أو 

نشا،كان فان عليه مثق ١لقلبا وهى ألا كله، الجميد فسد فسميت وإذا كله، الجسد 
تعطلتزائغا، ، معرضا ٠ غافلا كان وان ٠ أجلها من خلق الض وذليفته أدى ٠ سليما ، زكيا 

القلوبأن وذلك الصمماء. والأذن العمياء، والعبمن الشلأء، اليد وص-اربمنرلة وظ-ائنه، 
:ثلاثة 

السراجمثل ضه ^مئن،مخبت،مهدى،مناور، أحدمات 
وقال:الشعرا،:بمد ا سليم بقلب الله آتى من إلا :) تعالى محال الومن• وهوقلب يزهر• 

يهدبالله يؤمن ومن ) وعالت ، الرعد:مآ ( الله بدكر قلوبهم وتطمثن امنوا لذين ا )
ااتغاس:ااا قلبه 

٥٠٠١٤٢٨'حمدمي 



 iو
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قلبوهو : عليه مطبؤع -م، مذلالشاس،سكر،زاثغ،أصى، ميت، قلب ،• الثاني 
يؤمنونلا وقاوت '  ١١٣لاشذ ( قاسية قلوبهم وجعلنا ) تعالى: قال الكافر• 
ت.'نمض إ قلوبهم الله أزاغ زاغوا فلما ر وقال:  ٢٢اتنحل -كرةا متقلوبهم بالاخرق 

انمج:إ الحسدور التى_ق القلوب تعمى ولكن الأبصعار تعمى لا )محانها وقال• 
ومادةايبمان، مادة مادتان؛ تصده ، مستريب مريص،مفتون، قلب الثالث: 

ادهمفر مرص قلوبهم ه ) الله: قال ما إلى آل استحكم ا فإذ ٠ غلب دفاق*فهولأيهما 
ءثالتوبة يترددون( وسهم ف فهم قلوبهم ارتابت ) ،وقال: آ■البنرذ ( صا مر الله 

ليعملر فقال: القش، حلول عند الثلاثة القلوب هده تمايز الله كشف وقد 

لفيالفلالين وان قلوبهم والقاسية مرض قلوبهم _4ت للدين فتنة الشيحلان يلض ما 
وانقلوبهم له فتخبت ربهم من الحق أنه العلم اوتوا الذين وليعلم بعيد• شقاق 

قلبوذلك مفتون: فقلب . ؛٥  ٥٣'لعج: ا مسيتصم ميراط الى امنوا الذين لهاد الله 
٠الومن قلب وذلك مخبت؛ وقلب الكافر، قلب وذلك قاس؛ وقلب النافق، 

وانالمس، واقتفاء الاثار. واتباع ال۵لاهر، بصملاح يعتني الناس من وكثير 
لاصيلاحمستمر وتعاهد بالباطن، اعتناء ذلك يوازي لا ولكن حسن، وهذا دقت، 

الخشوع.من وخلوه العادات، يشبه ما إلى العيادات تحول إلى يفضي مما القلب، 
;أنواع منها قليه يطهر آن الله إلى المالك على ينعتن الش واليوالق والأفات 

.النفاق آه الشك، أو السيرك، أو الكفر، _مح توض التي ٠ الشبهات : أحداها 
.والعصهيان الفسيق سق تئض التي • الثبوات : المانية 
٠والأعراض الجهل توم_ق التي ، العقلان : الثالثة 

٠الفلز والينيءوسوء الفللم، يوقعان-قن اللدان : والحسد الغل ؛ الرابعة 
المستحب،أو الواجب، لكماله أو للتوحيد، منافعه وآثارها، الأفات، فهده 

يعطلهوبعحسها بالكلية، يصعده فبعضهها فمه؛ وتغلغلها القلب، من تمكنها بحسب 
حركهيتحرك منها القلب يعافى وحين صفاءه. عليه يشوش وبعضمها جرئيا، 

عزلله والتوكل،واسأوع والرجاء، والخوف، الحب، بتوحيد وينيض صمعة، 
الذلاهرفيستوي وسلم، عليه الله هيلى لنبيه الأتباع توحيد ذلك يمر ثم وجل، 

والعملالعلم ؤيستقيم والباطن، 



أرضور  cliaJi

ولمسكله، العمر سمتغرق مشرؤع والتربية، التركية مشروع الشروع؛ هدا إن 
بشرىعاجل من طيبة ثمرات له لكن ، الونيا الحياة هذه _ق تخرج حفل له 

الانخراطإلى حاجة الماس أشد ؤإن الآحرة. المار _قت الله عند مؤفور وجراء 
العلماء،من الأنبياء؛ لوراثة أنفسهم نمسبوا الدين أولئك الشروع، ا هد _مح الواعي 

أومن) : تعالى قال ٠ الأخرين قلوب قتنير قلوبهم، لتستنير لح-تي، والح،-والدعاة، 
لمسالظلمات _قت مثله كمن الماس _مح به يمشى نورا له وجعلنا فاحييناه، ميتا كان 

١ ٢١٢الأنع1م: إ يعملون كانوا ما للكافرين زين كيلك منها بخارج 
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إليهموجه لقومه، الملام عليه إبراهيم الرحمن حليل محاجة معرْس ضى 
تفسيرها_قن ذكر وقد ، ٨٧الصامات (سودة برب ظثكم )هما : الموال هذا 

;قولان 

بابمن فهو غيرء، عيدتم وقد لقيتموء إذا به ظنكم ما : أحدهما 
والتحذير.

اكدجبوالأستنكار.فهومن غيرص، به أشركتم حتى أوهمتموه شيء أي ت الثاني 
أضبالثاني إن إلا ، اسويين بي، تعارْس ولا ا —٢٩ ١ ٥ : القرطبي تفسير نظر ا )

اماد وهومه لأبيه فال إل (  ٨٤ر سليم بقلب ربه جاء إل ر ؛ هوله سبقه فقد للمقام؛ 
حبفحسا ٠  ٨٦-٠٨ الصاغات إسوّ'- (  ٨٦) تريدون الله دون الهه ائنكا (  ٨٥ر ثعبدون 

لتخذين١ ٠ كنن لشر ١ من عجبا يقضي • بمعمبوده القلن بحسن لعمور ا ، كليم ١ القلب 
توهبمتموه،الذي العالمثن، رب بالله معتقدكم ما : بانكار وسائلهم الله، دون إفكا 
؟١الشرك أوقعكم.4 حتى 

إ/م/مأ،امحردغم



،.خطأ أو صواب من خالقه، تجاه قليه عليه ينطوي وما ، بربه السو ظن إن 
■ومهاته حياته وعنوان ، وأفعاله أقواله، وباعث دينه، أساس هو ٠ قبح أو حسن أو 

صوابا،صاحبها ها يعنس التي المعارف من القلب ه يقوم ما سي هاهنا والظن 
ربهمملائوا أيهم يكنوذ ائديذ ) قوله؛ الأول، ضن ٠ تكون لا وقد كيلك، تكون وقد 

ومن٠  ٢٨القيامة إسودة المراق أئه روظى وقولهت ، اوث البقرة (سورة راجعوذ إليه وأثهم 
رت وقوله ، ١١٥٤لععران سؤره آ الجاهلية ظن الحق عير بالله يظدون ؤ ت قوله الثاني، 

٢انحشر سورة إ الله من حصونهم مانعتهم اقهم ا وهلثو 
;_قت بربه؛ الفلن يسيء فالكافر 

سيجروذأسمائه الذسيلخدونه وذلوا ) تعالى؛ قال وصماته؛ وأسمائه، انه، ذ ~١ 
م

١٨•الأعراف سورة ا يعملون كانوا ما 

وعضبالنوء دائرة عليهم النوء ْلن بالله الظايتذ ) المنافقين؛ عن قال ت قدره ٢■^■ 
٦الفتح سورة آ محسيرأ وناءش جهثم لهم واعد ولعيهم عليهم الله 
١٢٤لنحل إسودة أناطير فالوأ ربكم أنزل ١ ماد لهم قيل ١ )فاد ؛ وخبره شرعه، ٣" 

تعالىقال ٠ كسه وتكذيب ، رسله ومعصيمة ، بالله الكفر على الظن للف ذ ضحمله 

الإلمنا ائهم وظيوا انمحى بعير الأرض ه هزوجنوده روانفكبر ؛ وقومه فرعون عن 
:تعالى قال ؟ الفاسدة الظنؤن هذه نتيجة كانت ذا فما القحّّصبمم،، اسودت يرجعون 

٢٣مصك إسووة الحاسرين من فاصعتم أرداكم بربكم هاسم الذي نلثكم دلكم ور 
؛بريه-4 الظن يحسن والمؤمن 

(البهيير الحميع وهز سيء كمثله ليس ) ت أن فيعتقد وصماته، وأسمائه، اته، ذ ~ ١ 
(سويدالحكيم الغرير ومو والأرض الثمزات الأعلى_قت المثل له ) وأن ، ١ ١ الشورى سورة 
١٨•الأعراف اسودت انحسي الانناء لله ر وأن ،  ٢٧الروم 
الأموالمن وئمحس وانجؤع نخوف ا من ء سق لفJكم رولدLJ: وتدبيره قدره ٢" 

إثاحالوا معمميسه آصابعهم الدأنإذا ا  ١٥٥)ا1حدادرون وبشر والممرات والأنضعس 
ء٠ َ م غم ِ م ِ ،، 

هموأولثلف ورحمه ربهم من صلواذ عليهم أولئك ا ١  ٥٦) راجعون إليه ؤائا لله 
١٥٧المقرة اسورة المهثدون 

للذينخيرا قالوا ربكم انزل ماذا ائفوأ للذين )وقيل : تعالى قال ؛ شرعه ٣" 



\
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•٢،الت-حل (سوية دار ولنعم نير بر؛ ولدار نسنة الدنيا لهب؟ هن آنسنوا 
يقولواأن بيمهم ليحكم ورسوله الله إلى دعوا إذا الوبن فول لكذ ؛رإثنا وقال 

٥١النور (سودة اكلحوث هم كن 
أنسىنازلة، كل عند اليسدعى القلب، _ق المخترن ، الحسن الظن هدا ونمرة 

.الحسن الظن بدلك تليق حسنة، وخاتمة بنوره، ترى وبمعيرة بوعده، وئقة بالله، 





□الأفلأة)lCأوهقيتة 

الظامرة.هوموورد4 ا الحنق ر أن كما i للإنسان الباطنة الحيورة هو ا الخلق ر
ارمزاجا تمثل ما، إنسان لدى النوعية والصمات اوثأخصأية، الهيئة مجمؤع هي والأخلاق 

العضوية.صفات4 وسائر وطوله، بلونه، سير كما الآدميين٠ سائر عن يميزه ( رسلوكا وسج 
٠وبغضا ،حبا، تجاهه وينفعلون وذما، مدحا، ؤيقومونه اخلاقه، الرء من يبصمرون والناس 

غالبا.أخلاقه خلال من 
نوعان:والأخلاق 

الوراثيةالصمات تحمل كما الجينات( ر الورثأت تحمله طبعي، جبلئ، : أحدها 
ا،كمارمتنحيا يكون ما ومنها رسائدا( يكون ما فمنها المدمن، أسلافه من العضوية، 

عرق(نزعه يكون أن عسى ر : أسود غلاما امرأته ولدت الذي ف وسلم عليه الله صلى قال 
»القيس: عبد لأشج ، وسلم عليه الله صلى النبي قول وعليه ماجه أاس والسانى نابد ابو نو'ء 
جبلتخلقا؛ن أم ؟ بهما تخلقت أخلقثن : فقال » والأناة الحلم : الله يحبهما لخكن فيك إن 

حلمينعلى جبلني الدى لله الحمد : فقال » عليهما جبلت حلقان بل » : فقال ؟ عليهما 

م ١٤٢٨/آ/ ٢٨:في حرر 
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٠داود وأبو ، مسلم رواه ( تعالى الله يحبهما 
المؤثراتوسائر ، والعقل والرياصة. والمجتمع، الوالدين، من مستفاد كسبى، : الثاني 

المسككحامل والسوء الحيالح الجليس مثل ،٠ ت البديع النبوي المثال عنه ويعبر ٠ الخارجية 
طيبةريحا منه تجد أن واما منه تبتاع أن ؤاما يعييك أن إما المسك فحامل الكير ونافخ 
عليه.متفق • » حبيثة ريحا منه تجد أن واما ثيابك يحرق أن إما الكير وناذخ 

أنواع.أربعة إلى الأخلاق شالت • ومدموم • محمود إلى ينقسم النوعتن وكلأ 
وأنقد، ء ا غد أنفع فالعقيدة عميق. وتاثير وثيق، ارتباط ( الأحلأق (و) ة العقيد ) وبثن 

التعديلأتو١لأ۵دلأحاتمامن فيها فيحدث القلب، وسؤيداء النفس، بؤرة إلى يميل دواء* 
الأخرى.المؤثرات كافة سطيعه لا 

:•جانيان للمؤمن_قن الخلقي البناء -هت العقيدة تاثير ؤيتمثل 
رمحماJةا.كونها مجرد من الكريمة والكسبية الجبلية، الأخلاق تحويل ت أحدهما 

)فتضبح (. مجاهدة و) احتساب( ر و رقربة( و رعيادة( إلى إنسانيا( وركمالأ 
(وصلة وبرا، ركاة، ر ( الكرم (*ور وسمعة رياء، (لأر الله ّابيل -هّ جهادا ) الشجاعة( 

.والاخرت الدنيا ثواب للمؤمن فيحصل ■ وهكذا ( واسرافا رمباهاة لا 
_قوطمعا ب لله طاعة وتركها، السيثة، والكسبية الجبلية، الأخلاق تهذيب ت الثاني 

٠

عباده.وحقوق حقوقه، وتعفليم i عقابه من وخوفا ثوابه، 

الخلقيةالقيم تعرير -هن النابضة،الحية، ( العقيدة ر مقام يقوم أن يمكن شيء لا 
.والمؤمنوكبتها،ومدافعتها الرذطة، الأخلاق إقصماء ولاسقن ، ونمعويبها وحفزها، الكريمة، 

الخلقية،التربية مشروع _قن العميقة العقدية الدوافع استنباط من يتمكن الدي هو الموفق 
.المقدر الإساني الكمال لبلؤغ وتوظيفها 
الهائل،الأثر عن لتكشف واللاحقبن. السابقين من النبلاء سير واعية-4ن نظرة إن 

أعلىإلى الدناءات حضيص من أخلافهم وعلت نفوسهم، سمت لأفراد الواسعة، والنقلة 
سواءإلى والهادي الموفق والله الاعتقاد. وصحة الأيمان، بهجة خالملتها أن بعد الدرجات، 

٠السيبل 



وآآ9االذالق العقيدة 

السلكيةال>لمية الهسة على اليسوة لتأشر طرق ثلاث نبيسر ان يمكن 
:للأنسان 

فما. الحي انفعالات منها تنطلق التي البؤرة وهو * القلب إصملاح ؛ الأولى 
صياغةوتعاد جديدا، حلقا يستحيل حتى القلب شغاف الأيمان بشاشة تخالعل أن 

الطباع،وتتهدب النفس، فترق الجديدة، العقيدة وفق والقناعات، والبادئ، القيم. 
إسلامقحسمى _قن ذلك وشواهد ئ المراقببمن تدهس جيرية، سريعة، عجيبة، بحسورة 

.تدكر أن من أشهر العتاة، الجرمين اهتداء وحوادث الكرام، الحسحابة 
تضيرثن الحديث؛ النفسيي الطب أسسالمب تنتهجه الدى هو الأ،دلك وهدا 

تقنياتحوله ندن وتد الرضي، لدى القناعات، ترتيب واعادة التفكير، طرائق 

فلاالمجرد، بالعقل إلا تستقوي لا لكنها الدات، تطؤير ودورات العميبية، البرمجة 
النفوس،سقن العجيب فعله الأيمان يفعل بينما النجاح، من محدودا قدرا إلا تحقق 
'زاكية كريمة* معايير وفق رالبرمجة( فيعيد رالمؤيداء( و )البؤرة( إلى فينقد 

ئ١م٢A/Vحررهم:٦/



اجم؛س| 

^^همطوطهمأياJه،تعالى؛ قال 
١٦؛السرش■' ( سن ضلال لفي قبل من كانوا ران والحكمة الكتاب ؤيعلمهم ، ؤيركيهم 

الأيمان،قانون على للأستقامة مستمرة عملية وهى ت الجاهدة ؛ الثانية 

مؤثرة،آلية وهى ٠ الإيمانية المؤثرات بأنواع الجادة لزوم على الجموح النفس وحمل 
.٦٩: دنكبوت J١إ سيلنا أنهدىبي٢ فينا جاهدوا والدين ) ؛ تعالى قال كما ريب، بلا 

الأداء،كودة،دثمرتريه فالرياضة 
تغيريحيلون الدين واليطاسمن، العادات، وأسرى التثبيط، لدعاة خلافا ٠ واستقامة 

.التربية مشروع يهدم ، مهثن واستسلام مقيته، بجبرية والأخلاق الطباع 
العجماوات؛البهائم _مح توثر والتمرين، الدربة، أن على يدل المحسوس والواي 

بالحيوانفكيف ، والأداء الحركة _قن منفلمة أنماط على وتحملها وتعسفها، فندللها، 
الكلف؟لالماقل،الناْلق،

إلىغضؤية، عليغلة، فظة، شخصهيات، تحول على يدل الحسوس والواقع 
_قالشهادة استعدب طبعا، جبان من وكم ٠ حليمة رحيمة، رقيقة، شنمميات 

والدارالله ابتغاء والنفيس الغالي أرخعس طيعا، بحيل من وكم ١ شرعا الله سبيل 
الأخرظ

صاصل،سيء خلق مع مرير مُراع ق نضسه المؤبمن يجد حن * ألدعاء ؛ الثاله 
معاناتها،من يمل أو مجاهدة، فيه يجدى لا ثم مروءته، ؤيخدش ، ؤيوثمه به، يقعد 
اللهرسول به دعا بما داعيا ، الأحوال ومغير القلوب، مقلب إلى الضراعة أكف يرقع 
الئناواتفطر للذي ونهن وجهت ) الصلاة؛ إلى قام إذا ونلم، عنته الله صلى 

ربلله ومماتي ومحياي ونسكى صلاش إن بلسرمب من أنا وما حنيلما والأرض 
أنشإلا إله لا الللف أت اللهم ين مى وأنا أمرت وبدلك له فرذ لا 

الإئه حميعا ذنوبي لى قاعفر بيئيي واعثرفت ئفسى ظننت عبدك وأنا ربي أئنا 
واصرفأئث إلا لأحسنها يهدى لا الأحلاق لاحتن واندنى آنت إلا الذنوب يعفر 
رّوالت_يديك مقت كنه و١لحير وسعديك نبيك آئخ إلا سئمها عنى يميرف لا سئمها عني 
.مسلم رواد ا إليك واتوب أسثعفرك وثعاليت ثباركت ؤإليك بك أنا إليك ليس 

درجاتإلى بحياحبها تفضى متلازمة، مت۵داحية^ الملاث، الطرائق وهده 



9 a_،iJI)أانخ1لمأ)٢({
ا'خمآ-سم

سدةعلى ويتربع ٠ المزاج وطيب الهمة، وعلو الطبع، ورقة النفس، زكاة من عالية؛ 
وسلمعليه الله صلى محمد الموسبمن، وآسوة الخير، الناس معلم السامق السلم هدا 

رضيعائشة قالت ث. ت القلم إ عظيم خلق لعلى ؤانك ) ؛ بقوله وزكاء ربه وصفه الذي 
٠مسلم ;واد ا لرصاه ويرضى لغضبه، يغضب ؛ القرآن خلقه كان ) ؛ عنها الله 





1اعةيتةو1ا0ول

العقودوتبرم الناس، يتعايش به البشره؛ الحياة ه كبرى أهمية القول( )ل 
ومكنوناتنفوسهم، حبايا عن يعربون وبه وقبول، بإيجاب، أنواعها، ف احتلا على 

:تعالى قال ٠ بالبيان العجماوات، سائر عن الإنسان جنس ذمير وبه صمائرهم، 
ئالرحمن/١ البيار^ا علمه . الأسان نلق • القرآن علم ■ )الرحمن 

وعلومقطعية، يمينيات من عليه ينطوي وما القالب، فول القام هدا قن — نقحيد ولا 
فاللسانالجنان. سق عما المعبر اللسان، فول أردنا ؤانما ٠ السيدة( ) هى فتلك غيبية، 

معينة،اعتبارئة صمة قادلها تعطى معقولة، ألفاظ الى المعانى تبمصل سلسة، • طيعة اة أد 
٠القلب _ق لما مطابقته عن النفلر بقطع ٠ واختيارا ٠ طوعا عنه، معير ما بحسب 

الإجرائية.الأحكام به تعلقت الاعتبارية، الخطورة هده اللسان لقول كان ولما 
منالشارع يكتف ولم فثة. دون بفئة يلحقه لحالته، وتمعنيفا لحماحبه، عنوانا وص-ار 

بلالشفاه، باطراف به يتمتموا أو الصيدور، خلجات سق بإيمانهم يهمهموا أن المؤسبمن 
)هولوا: تعالى قال ٠ الإيمان أركان من ركنا اللسان( )قول وجعل به، بالجهر أمرهم 

•٠٣٠٨٢٠



'تيءاكِا

والأسباطويعقوب ؤإسغاى ؤإسناعيل إبراهيم إذى إئزو وما إلينا انزل وما أمثامبالله 
نهونص منهم أند بئ يفرق لا ردهم مذ السوذ أوتي وما وعيسى موسى آوني وما 

،عمر؛؛/٤٦ آو منبثون( بائا اشهدوا فقولوا ثولوا )فإذ '* وقال ٠ البقرت/ا'؟ا منبثؤن( 
فمذالله إلا اله لا يقولوا نمى الئاس أقاتل أق أمرت ) ؛ وسلم عليه الله صلى نبيه وقال 
عليه.متفق الله( على ؤحنابص بهفقه إلا وثمنه ماله مني عصعم فمد فالها 

بالشهادةالتلمظ أن فكما تبادلية؛ علاقة اللسان( )قول و القلب( رقول وبتن 
وتعليم،وتلاوة، ودعاء، ذكر، من اللسانية؛ بالأعمال التعبد أن وكما الإيمان، شرط 

القلبىللأيمان فان بنقحيانه، ؤينقصن بزيادته، الإيمان يزيد الإيمان، مسمى داخل—ق 

أحوال_قت التأمل ؤيلمس الألفاظ, وانتقاء اللسان، وعفة المتملق، تهذيب ف عجيب أثر 
العبارة،رقيق إنسانا ينقلب الجا—قت، الغليظ، الفظ، إن حتى جليات الأثر هذا المهتدين 

أطايبه,التمر آكل ينتقى كما أحسنه، الكلام من يتتص الإحساس، مرهف حلوالمنطق، 
الجميلة،وانميور الكريمة، بالمعاني يمتلن المؤمن القلب أن وتكييفه، ذلك، وسر 

قيلوقد اللسان، على ذلك فيفيض الإحسان، ؤينابيع الإيمان، حصمال من المستمدة 
.ينضح( فيه بما إناء ركل 

علىالعهد به الله أحذ ومفتاحها، القلؤب( رمغناطسى الحسن القول كان ولما 
بنيميثاق أحدثا رزاذ فقال؛ والأخلاق، العقائد أمهات من طائفة صمن بتيءاسراثيل 

وقولواواهناكبمن واليماني القربى وذي إحناثا وبالوالدين الله إلا ثعبدون لا إسرائيل 
اأدقرة/'آخالزكاة( وآتوا الحيلأة وأضموا حننا للياسن 

الأن عباده قامر التفضيل، —ق درجة بها ترقى الأمم خير الأمة هذه كانت ولما 
الشيطان،على الطريق لقحلع ، الأحسن( ر القول بل ٠ الحسن( ر القول على يقتسروا 

كانالسيطان إن بينهم يثرغ ااسبملاذ إذ أحنن هي التي يقولوا يبابي )وقل فقال؛ 
أدبإلى قدرهن، جلالة على المؤثrن، أمهات ودل الإسثمات/آه، مبينا( عدوا للإننان 

ثالذي سلمغ بالقول ئنصص رفلا : فقال الهوى، وتسلل الشر، مادة يحسم رفيع 
اب/آآالأحز ( معروفا فولا وقلث موصى فلبه 

وهايون،موسى، عيديه الله أمر و١للتي، الرفق، على يعتمد الدعوة مقام كان ولما 
يندكرلعله لينا فولا له رفقولأ ؛ فقال فرعؤن؛ لدعوة ندبهما حنن به، الملام، عليهما 



و|وقول|اهقبمة 1—د

خمهءركّّاا /

)وصفقال: الأقوال، أحسن الدعوي الحطاب تعالى اش جعل وقئ طه/أئ. أويخفى( 
مصلت/"آ*ااايننمبمنا س ءائنى وفال صالحا وعمل الله إلى دعا متئ فولا انسن 

إلىالتوائ النفوس ؤيجبر العطيةأ مقام يقوم ' اليسور العروق، القول إن بل 
لكمالله جعل التؤب أموالكم السمهاء نونوا )ولا تعالىت قال التاح، غير الحسيد التاع 
حصرا رزاذ وقال؛ ٠ -اء/ه الن( معروما قولا لهم وقولوا واكسوهم فيها وارزقوهم قيانا 

إمعروئا نولا لهم وقولوا منه فارزقوهم وااس1ما واليثامى القربى أولو القننه 
قولالهم فقل ثرجوها ربلنا ص رحمة ابتعاء عنهم تعرصس رزاثا : وقال الساء/ار، 
أمرناومن أقاربك سألك ؤإذا رأي• القه■ *رحمه كثير ابن قال ' الأسرا،/مآ ميسورا( 

(ميسورا نولا لهم فقل ر النقمة لفقد عنهم وأعرضت 4 شيء عندك وليس بإعطائهم 
النه،هكداضدرجاءرزقالأهضدنح^ملكمإنساء بس،ءهوله،ولن؛إذا وعدا عدهم أي؛ 

والحسين،، جبير بن وسعيد وعكرمة، 4 مجاهد آ (بالوعد مسعورا قولا لهم فقل ر قوله 
العظيم,القرآن تسير ( واحد وغير وقتادة 

قالأمر4 كل وصلاح خير، كل مفتاح الله، تقوى المعديد،مع القول فان وبالجملة4 
ويعفرأعمالكم لكم يصلح * سديدا فولا وقولوا الله اثقوا امنوا الدين أيها ريا تعالى؛ 

٧١. ٧ • اب/ الأحر ( عقلينا فورا فار فئد ورسوله الله بملع وص ذنوبكم لكم 
.واللهوالقول العقيدة ببمن الوثيقة العلاقة _قت تامل مريد إلى يدعو ذلك كل 

الوقق.





■jU_lda)؛،

كلإلى يحملاة . والنهار الليل -• الجديدين ظهر يمتنملي ادم ابن يزال لا 
أوخير من t جمع فيخلوبما ٠ قبره ينرلاه حتى ، والكدر الصفو ويوردانه ، جديد 

منعملش وما محضرا خير س عمنث ما نفس كل نجد )يوم ث تعالى قال ٠ شر 
'وبالعباد( رووف والله نضنمه الله بسوأويحدرنخ أمدا وبينه بينها آن لو ثوي سوء 

مخاصنبين وهو • موبقها أو ، فمعتقها ٠ نفسه فبائع ؛ يغدو الناس وكل ٠ ٢ ■ عمران: 
قاض،الله ما يدرى لا ، أقبل قد وغب ٠ فيه صانع الله ما يدري لا ذهب، قد مس أ ؛

•الحسيني الله من له سيقت من والممسد ، الله وفقه من والوفق * فيه 
٠أمله معه ؤيشب يشب ٠ وهمام ٠ حارث آدم وابن ٠ ونشوة ، لدة جديد لكل 

وهو. مطمئنة نميبح وتارة ٠ أمارة تكؤن فتارة ، علمين بين تسعى اللوامة ونفسه 
.بالخواتيم والأعمال ، غلب لأيتهما ينمى 

يحتاجبكرا، ارصا ويروي يعيدا، أفقا ويستسرف جديدأ. المرء يستقبل وحين 
٠النقلة على به وسمين ، الرحلة به يقطع ٠ وعتاد ، زاد إلى 

^١م٢٨/١>ررغي:^ا/
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أوأحأواتمقا، 

:أمور ثلاثة من له بد ولا 
العملتيارك ، فيها كدر لا ، ميافية . فيها عفن لا ٠ نقية نية ت أحدها 

ويستوي، الأقران ملا،حظة من صاحبها تخلمى . عبادة العادة وتحيل i وتزكيه 
ي، مقربة بعدها وما ، مصمععة درجاتها أولى والقدحت الدح مسممعلها عند 
،الدديتي من عليهم الله أنعم الدين ذيوته _قت الكمال، مراقى إلى صاعد سلم 

ممنأطباق ودونهم - رفيقا أولئك وحسن ، و١ل۵دالحين ، والشهداء والحسدضن، 
أناسكل علم قد ، وهابط معاعد ببمن ما وهم ، سيئأ وآحر ، صالحا عملا حلطوا 

•مشربهم 
يحميلفالأولى العمل. بيات تتعلق ونية ، له بالعبمول تتعلق نية نيتان؛ والنية 

كلاموفيها ٠ الله إلا إله لا شهادة مدار وعليها ، والرياء الاخلأمى ببمن التمييز بيجا 
،واليادات العبادات بين التمييز بها يقع *والثانية الربانيين والعلماء ، الواعفلين 

وهى، الله رسول محمدا أن شهادة مدار وعليها ، وكيفياتها ، العيادات أنواع وبين 
٠غاليا الفقهاء الر١دةفكلأم 

الشوادب٠من وتممفيما . ؤإذكائها ٠ وتقؤيتها ، نيته تعاهد من للمؤمن بد ولا 

التياللائمة الأوقات لدلك يختار وأن . الرديئة الأخلاط من وتنقيتها ، والعوالق 
٠ؤيدقق i ؤيفححس ، ليفتس ، وصماءه ، وعقله ، همته فيها يستجمع 

بالتدرات،تامة ماتصٌحيحة،ومعرفة 

الومنيحمل فلا ٠ تفريط ولا ٠ فيه إفراط لا ، والاجتماعية . الدانية ٠ والإمكانات 

الكما . بقى ا ظهرا ولا ٠ قطع ارضا لا ٠ ؤيقف بالحمل فينوء ، يطيق لا ما نفسه 
.غافل والقلب ، العمر بساط فيحلوى ، طائل دون الأوقات ويهدر ، الفرمى يضيع 

٠٠ ءء ٠ 

،وسيقا تجربة له يعلم او ، حيرا به يظن من يساشير ان للموفق ويبنى 
زمنيةححله ؤيرسم ، وورقة قلما يتناول ثم . تجربته من ويستفيد ، برأيه ليستنير 

٠وانمعاف بعدل . الأوقات على الأعمال لتوزبح 
صلىقال كما ، أوفتور تردد يعتريها لا ، عالية وهمة ، ماضية عزيمة : الثالثة 

اللهمت الكلمات هؤلاء فاكنزوا ٠ والفضة الذهب الناسي كنز ١ إذ ر ؛ وسلم عليه الله 
الومنر ت وقال ا ...الحديث الرشد على والعزيمة ٠ الأمر ه الثبات أسالك إني 
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اخمأى

ولابالله، اسعن خير■ كل ؤق L الضعيف االؤْون من الله إلى وأحب حير القوي 
أخاوليكن الالتفات. بكثرة اليرم انحلال من يعذر أن فعليه إ تعجر...انمار.ث 

■مئات حب ما لا ثبات. 

:قيل وقع. 

عزيمةذا مكن رأى ذا كنت إذا 
تتردداأن الرأي فساد مإن 

التيالخير وميحبة ٠ الذكرى ودوام I اوو.عاء ; الثبات أسباب من ؤان ٠ هد،ا 
الأخر؛ ٠٤يجنونه.وما ، النبلاء سير _ق النخلر ؤإدمان ، والتقوى البر على سن 

والاوش-
ولا٠ أوسأنا إلى تكلنا ولا I عيادتك، وحسن وسكرك،. ذكرك، على أعنا اللهم 

.الوكيل وسم الولي، نعم فانك، وحد.ك، إليك، وكلنا طنهللث،، خلتلقؤ من أحد إلى 





والاثبان|وعضدة 

مأخوذهو اذ والأستساك؛ الثبات على يدل ذاته، بعد رالعقيادةا لفظ لعل 
القطعية،الملوم عن به عبر ذا فلأجل والحزم، الشد* هو والعصل الحبل• عشد من 

والدوام،الاستقرار، على يدل محمود، فهووصف ١لثباتا ر وأما اليقينية. والمدارك 
راكودسباو ا الجمود ر يخالف وهو والتبديل• التردد وعدم بالحق، والتمسك 
بالباطل.المقترنان 

وبعممهاالمشرقة، الطبعة إلى بيميها لرجع متنوعة، باّيباب اكبات حصيل وربما 
بالحالةمتحيلأ كان ما الثبات اسباب، أعظم إن إلا الحارجية، والموثرات الييثة إلى 

منمعتنصها وعقول 4 قلوب ٤ لحقة ١ ة لعقيد ا تنمره ما وهما ، لعقلية ا عة والقنا ، القلبية 

.والأوهام التردد، من والميلأمة الدهنمب، والاطراد النفسية، الطمأنينة 
الموحد،المؤمن يشبه حبمن تعيير، أبلغ ه القصيتثن بتن الوثيقة الحيلة ونلحظ 
باللهويوْس غوت بال۵لا يكفر رقمن .* تعالى الله قول ف كما الوثقى، بالعروة بالمسنمهك 

الله:رحمه كثير، ابن قال "٢ البقرة/، ا لها اJف۵دام لا الوئمى بالعروة اسمنهك فصد 

حريمي



اخمة»زكِا»

تنفميم،لا التي الوثقى بالعروة دلك وشبه سبب، باقوى الدين من استمسك فقد ي؛ أ) 
اسنسكفئد ر قال: ولهدا قديد■ قوي وربطها بيه، مبرمة، محكمة، نفسها فهي—قت 
بالعروةاسنسك رفقي مجاهد: .قال ( عليم سميع والله لها ائضصام لا الوثقى بالعروة 

والضحاك:جبير، بن سعيد الأس-لأم.وقال هو السيئ: وقال الأيمان. الودقى(يعنى: 
بنسالم وعن القرآن. (: الؤبقى بالعروة ر مالك: بن أض وعن الله. إلا إله لا يعني 

تنا_محولا صحيحة الأقوال هده وكل الله. واليممزه الله، هوالحبه قال: الجعد أبي 
انثسكفقد محسن وهو الله إلى وجهه بمبم )وْس * تبالي قوله ومثله ٠ بينها( 

الأمور(عاقبة الله ؤالى الوثقى بالعروة 
بسببالثبات، ورزقهم قلوبهم، على ربط الأولثن، -ؤن فتية على الله أثنى وقل 

ربربنا فقالوا قاموا إي قلوبهم على روربطنا ; فقال الإيمان، بعصيمة اعتمعامهم 
٤١ اوكهف،ر ا تططا إذا قلنا لني إلها دونه من ندعو لى والأريس الميماوات 
معاتبا،فقال والفتور. الحيدة، أسباب من جملة على الو٠نتي عباده الله ونبه 

يكونواولا اننى ص نزل وما الله لدكر قلوبهم ثففغ أق امنوا للديذ بان آلم ل * منبها 
فاسقؤذإمتهم وكثير محلوبهم فقسث الأمد' عليهم فطال فبل مخ الكناب اوتوا كالديخ 
والفسق.القسوة يورث الحشؤخ، عن القلب بانقطاع الأمد فطول ٠  ١٦الحدبم/

رسولقال:كاذ أئهس قس الثبات، بامر يعتني وسلم عليه الله صلى نبينا كان وقد 
فقلت:ا دينك على فلبي يبت القلوب مقلب يا ) يقول؛ أق يكثر وسلم عليه الله صلى الله 

بيذالقلوب إة رئعم، فال: عليدا؟ ئحاف فهل به، جفتا وبقا بلي، آقئا اللهل رسول ؤا 
أنأصحابه يأمر وكان وغيره. الترمذي، رواه ( يساء كيما يقلبها الله، اصالإ مخ أدسيمتي 

صلىالله رسول ضعت قال عنه، الله رضي أوص بذ قياد فعن الثبات، الله يسالوا 
إنياللهم الكلمات هؤلاء فاكنروا والقصة الذهب الثاس كنر ا إي يقول وسلم عليه الله 

الم_س.واهل أحس، لو١د الحديث. الأباته١لأسما ساذا
_قتمعانيها تتمكن فلا واستشرحها، العقدية المتون بعحض الدارس حفظ وربما 

قدم.به وزلت فافتانى، فش، وربما قلبه، ه الإيمان فيتحيع يبتلى٠ حتى قلبه 
ؤهتوالشهوات. الشبهات. صنوف من متنوعة؛ ثهأرة، كثيرة. الزلل واسباب 

بالدعوة،المشتغلثن بعيس تعترى بيعيس، بعضها الأمم به ايميلت الدى الرمان هدا 



١ككرية،جلأت والسا المائية، الميجزات تبهره حنن الحضارية( الحسدمة در يسمى ما 

أنهإليه ؤيخيل الثوابت، واهتزاز التوازن، فقدان من حاله له فتحدث الكمر، أمم لدى 
ال!بات.ويفقد ، ورنممحيح( صات( 

لأنفسهمفيسوغون الإعلامية٠ والأضواء الجماعية، المواجهة تحرجهم وآحرون 
.)الترغيب( و )التيسير( ودعوى ، الدعوة( زمحيلحة باسم الدين، على الإدلاء 

بالباطل،الحق ولبس الباطلة، والتهم العريضة، الدعاوى ترهقهم ثالث وصعق 
رخوة،لغه وسثو4ل استرلأل، نؤع له فيقع بالإرهاب؛ والنبز التحينث، من والحوف 
عنينسلخ أن إلا منه يرضون لا فإنهم شيئا؛ عنه تغنى طلا البطلتي، شنان بها يسندفع 

الئحيارىولا اليهود عنك ئرصى )ولن : تعالى قال كما ، ؤبمياهيهم ؤيبماهيهم. دينه، 
منجاءك الدي بعد أهواءهم ائبعت ولئن الهدى هو الله هدى إن قل ملقهم ثثبع حمى 

٠١٢'البقرة/ ( ئصير ولا ولي من الله من لك ما العلم 
تبقىوالأهواء، والأراء، والرعائب، المخاوف، من المتلاطمة، الأمواج هده ووسط 

)ومنالحسنى. الله من لهم سبقت من بها يعتحسم التي الوثقى( العروة ) لعقيدة( ا) 
فاثبتوا.الله عباد يا ١ * عمران/١ آر ( مستقام صراط إلى هدى فقد بالله يعتحيم 

اخمآءهمة





1 اوهإو0رة: lAkوااتود
والإتاوة

أوس،بن شداد حديث —قغ الأمر( ه )الثبات توآم الرشد( على )العزيمة 
الكلناتهولأي فاكنزوا والفصه الدمث الئاس كنز ا )إذ : مرفوعا عنه، الله رصي 
نو'داحص.واهلالحديث، ..( الرسد عنى والعزيمة الأمر اأدباخ٠ه أسألك إني اللهم 
:الشاعر قال واض-ره، العقل أهل عند قرينان، والرأي العزم، أن كما انس-- 

عزيمةذا فكن رأي ذا كنت إذا 
تتردداان الرأي فساد فإن 

تعملية وقوة علمية. قوة : نوعان والقوى 

إذاسئما الدهن، حاد النفلر، ثاقب فيكون علمية؛ قوة يؤتى من الناس فمن ١" 
وتعلل.وتسؤيف، بارئة، وحمة بدني، فتور ذو ولكنه والتحمييل، التجارب لقحته 

استنفارحالة يسس كانما وحفة، ونشاهلا٠ عملية، قوة يؤتى من الناس ومن ٢" 

م١٤أ١A/V/ءردض 



'■مث.سم

الأغلوطات.وتLلهشه الساش، تحيره الدهن، كليل اليظر، محاصر إنه إلا دائمة، 
.الراتب باحط محياك البدن. واهن الدهن، بليد يكون من الناس ومن ٣" 

والعزيمةالثابت. الرأي : ^^ ٣١١فيؤتى الحسنييرن، يجمع من الناس ومن ٤" 
والمعادة.والريادة، والقيادة، الميادة. تنال وبه الراتب. بأعلى فداك الاصية> 

المؤمن) ونئم: عليه الله صلى الله رسول محال فازت هرنرة أبى عن الحديث و-ق 
ماعلى احرمن حير. كل وه الصعيف، المؤمن من الله إلى وأحب حير الموي 

كانمحعلش، أنى لو ثقل: محلا ، سسء أصابك ؤإن ثعجر، ولا بالله، واسعن ينمعك، 
روادمسلم.١لشيعلانإ عمل ثئثح لو محان محنل، فاء وما الله محير محزن ولكن ٠ وكدا كدا 

تالمنتجة النافعة، المؤثرة، القوة صمات وسلم عليه اللص صلى الله رسول فجمع 
بالقدر.والرضا الاستعانة، من وح۵دالهئ الأيمان، ه التمثلة : العلمية القوة ~ ١ 

.التلوم وترك العجز، واطراح الحرمي، ه المتمثلة ت العملية القوة ٢' 
بسببالمماصد، Jحقيق البشرق تماوت على بالسواهد مليء الحعاة وممعمار 

يديوبين والعزيمة- الرأي، صواب ت الماضن صفين من التحقق تفاوتهم-هن 
تالمفارقات هده تنكشف الميعضعة الاحازة 

ؤينام،ويشرب، ياكل، الأحلام؛ وتملوحه الأيام، تدحرجه من الناس فمن ١" 
إفادة.تحقيق دون الإجازة، بساط طوي ومحي إلا يدري فلا وستيقذل. 

خحلوطا،ويخط قلمه، ؤيمتشق فكره، زناد ؤيقدح ذهنه، يشحد من ومنهم ٢' 
الحلوة.الثمار فيجني المرحلة، تناسب مسماريع ويرسم أهدافا، ويفمط 

حالعن بنفسه ويربا الصنيف، حيري يختار أن الحصعيف، بالمؤمن فحري 
ضليهم،الواعد، اكيابالم^داعد،^طباككر،

رعاكميا ٠ فدونكم أمتهم. ؤإصلاح همتهم. إيقاظ هت الأمال، تعقد الله، بعد 
الله:

.الله دين ين تفقهكم التي ٠ الشرعية العلمية الدورات ~ ١ 
والدكرى.والفضيلة المر تنشر التي الدعؤية الجولات ٢" 

والعباد.البلاد تنفع التي التنوعة الاجتماعية الشاربع ٣' 
آوبصدمحة آمر من إلا Jحواهم من كثير حيره )لا تعالى: الله محال وقد 



'ّةاء'محاء

أجرانؤتيه فسيوف الله مرصاة ء ابتعا دلك يمنل ومن الئاس بتن صلاح  ١٠او معروف 
بهيتناجى مها كشر ق - حير لا أي؛ ) القه؛ رحمه المعدي قال ٠ ١ ١ ئ اينسا،/ ( عقلينا 

الياح.الكلام كمضول فيه فاندة لا فاما حير، فيه يكن لم ا ؤإذ ' ويتخاطبون ناص ل١ 
فقال:تعالى استثنى ثم أنواعه. بجميع الحرم كالكلأم محضة ومضرة شر واما 
العباداتفيه يدخل لعله بل كان■ نفع أي أو علم، أو مال، ام،دفة(من أمر ْس )إلا 

والطاعة،الاحسان، اوهو معروف ونحوهأ...رأو والتحميد، كالتسبيح، القاصرة؛ 
يكونلا والأصلاح ( الثاس بتل أوإصلاح ر " ٠ ٠ ٠ حسنه والعقل الشرع -قت عرف ما وكل 

الشر،من يوجب والتغاصب، والخحمام. والنراع، متخاصممثن، متتازسن بين إلا 
والاخلأمى،النية بحسب وتمامه الأجر كمال ..ولكن حميري. يمكن لا ما والفرقة، 

عظيماافلهداأجرا نوتيه فسوف الله مرصاة ابتعاء دلك يمعل قالت)وْس ولهذا 
جرءكل و_قت وقت، كل ه لله العمل ويعلمن تعالى، الله وجه يقحسد أن للعبد ينبعى 

منفيكؤن الاخلاصن ولينعود العفليم. الأجر يدلك له ليحممل الخير، أجراء من 
مابها واقترن حصملت النية لأن لا أم مقمعوده تم سواء • الأجر له وليتم الخلميثن، 

الميعدى.تصممير العملا من لمكن 

فأينالحياة، مغانم وتلك الحساعدون، فأين الكمال، مراقى هى تلك 
السمابقون.



^-V

ئذآ|,٠

س



ررسمح١قق

9ورسعإأد6

ءءصج ئممٍ





1وع1تة0اوه4ادة

وصورة.روح وقالب، قلب العبادة ومهسل مبس، )العادة( على تزيد )العبادة( 
صحيح،وذوق ووجد، انفعال، العيادة . فحسب وهيكل، وطقس، شكل، ذلك؛ جزء والعادة 
٠وتكرار الق، والعادة 

عنوقبيل جيل، عن جيل يتوارثها التي الذمومة )العادة( عن لا هاهنا، والحديث 
أباءناوجونا انا ) : فيهم الله قال من جنس من والفحشاء، والسوء، الكفر، من قبيل، 

قالإلا ندير من فرية ه فبلك من ارسلنا ما وكذلك مهتدون. آثارهم على وءانا امة. على 
_قتحولؤإنما 4  ٢٣- ٢٢الرحرذ; ( مقتدون آثارهم على وانا امة على آباءنا وجدنا إنا مترفوها 
والعبادة.المادة ببمن الفيصعل هى النية أن ريب ولا • شكلية عادات، إلى الأصلية، العيادات 

تنيتان والنية 

اللهصلى النيى قول من الأول الشق وعليها ، ؤيرد الممل، يبطل بدونها ؛ مصححة نية ~ ١ 
المعنىبهيا )النية( كانت ولهدا البخاري. رواه ( بالنيات الأعمال انما ) ؛ وسلم عليه 

٠العيادات جميع صحة _قت شرطا 

.ا/مأإامحررذي;7/



'تي'ئ

واسادةأكالة 

اللهصلى لنبيه والتابعة تعالى، لله معاني من القالب —قن يقوم ما وهي • مقربة ية ن ٢
عليهالله صلى النبي قول من الثاني الشق وعليها ٠ وصعقا وقوة وكثرة، قلة وسلم، عليه 

اففا;ق;وام نوى( ما امرئ لكل رؤانما ت وسلم 
أثناءه،ومنقطع الأدنى، الحد عند واقف ابين م-الحلؤيل الصمار أوزاع-قتهدا والناس 

الصطمبمنمن الملاقاة، بأنس نفسه ويسلي الجنة، عبير يتنسم وتوله، برفق فيه وموعل 
٠الأبرار والعباد ، الأخيار 

:التالية النواحي _قن العادة وصاحب العبادة، صاحب ، jruالفرق ويفلهر 
٠بها ضائق العادة وصماحب ، لحفتها ممسشعر بعبادته، ملتي العيادة صاحب ت احدها 

حالولمان ( بها أرحنا ) : الأول حال ولسان ٠ منها والتحقق عاتقه، عن ءالقائها إلى يسعى 
.منها( أرحنا ) الثاني: 

وقلبهوهيثة، ومكانا، زمانا، ومعاودتها، أدائها. إلى يشتاق العبادة حب صما : الثانية 
٠رأسا بها يرفع لا العادة وصّاحب الهواء• والطير—قن ، اناء ه كالسمك فيها فهو ٠ بها معلق 

ّقنوكالمير ، الضضماء  '٤لكلسهاف فهوفمه^ ، اسعاانى^0م^^ هرى ولا 

كاكر،سفهو ^داطوئورطيلأيان، 

يدركهحنى والمرابطة، والصمابرة، العود، من له بد لا استرسل، مهما آحيته، -ق، المربوط 
أومكان،لزمان، مراعاة نضممه على تحامل ربما الحلاعةت موسمي العادة وص-احنم، ٠ الأحل 

حالكواعتبر ٠ الجديد ودهشة الأولى، الوهلة بعد زاده، ؤيفنى نصه، ينقطع أن يلبث لا ثم 
إلىوالشوق بالدمؤع، ودعوه العبادة فاهل ؟ بعده كنت وكيف فيه، كنت كيف برمضان: 

أعانهمن والموفق ■ الأولى لسيرتهم وعادوا ، الصعداء تنفسوا العادة واهل جديد• من لقائه 
عبادته.وحسن وشكره، ذكره، على الله 



و|لدلألةالعضلة 

ال1ه_قنفرصها الشهادخن. بعد الإسلام ميانى وأعظم العبادات، اشرف رال۵دلأةا 
فوقءاقرارها جرى التي التي الوحيدة السادة وهي الإسلام• شرائع بقية قبل الكي، العهد 

صلىالنبي فيه سمع حال -4غ والمعراج، الإسراء ليلة المنتهى، سيرة عند العلى، السماوات 
ةصلا خمساتي علو4 فافترضها حجاب، وراء من ربه وكلمه الأقلام، يف صر وسلم عليه الله 
التخفيف،ف ربه بمراجعة وأمره الملام، عليه بموسى هابطا، مر، حتى والليلة، ليوم اه 

ًء

وناديوالايلةه اليوم صولوات_قء حمس على استقرت حتى ، ،عشرا عشرا عنه يعط يزل فلم 
(عشرا الحسية واحري عبادى، عن وحممفت فريصتى• امصيعت محي )إني • المماء من مناد 

َ' ' ر,ّنم. 
ومفزعالخ|الحني، وشعار الموحدين، عيون فرة الحبن، ذلك مند المملأة تزل ولم 

اللهصلى الخير، الناس معلم يزل ولم • المحبني وروضة الراج^^ن، ومستراح الخائفين، 
،وأركانها 4 شروطها مستؤفية يقيمها ؛ وفعلا محولا، ، أمرها ؤيعلب ، شانها يعظم وسلم، عليه 

لبيتهويجعل الشريف. مسجده ه المسلمين، مع جماعه ، أومحاتها ،ه وسننها وواجباتها، 

-مئامحررهم:أآ/آ/



ا

الليل.وقيام الرواتب- ض نافلن؛ التْلوع• من وافرا >ذلا 
(الصلاة _ق عيني قرة جعلت و العليب و النساء : دنياكم من إلي حبب ) ■' يقول وكان 

.الألماس وصححه ا*حس«والاساس. يراه 

٠داوJ وآبو آحس. رواه ا صلى أمر حربه ١ إذ وسلم عنيه الله صلى الثبي )ولكل 
الدين ف حيز )لا : قال يصلوال ولا يسلموا، أن على المرب بعض شارطه ولما 

أنأيضا وسألوه : ثقيف وقئ قمية سياق ف إسحاق. ابن وقال آجمد، ;واه فيه( لكوع 
-( صلاة بلا دين حير-4 لا ر : لهم فقال الصلاة، عنهم يضع 

وماالصلاة، الصلاة، ) ؛ وسلم عليه الله طها الله رسول وصية أبر ثن وكاذ 
بهايفيض وما صدره، —قت يلغلجها وسلم عليه الله صلى لاه ا لبى جعل خمى أبنانكم( ملكت 

أحمدرواه لسانه( 

وأمكنهوأحره، الأمر. أول كانت التي العفليمة، الشصرة هده ترى-قت يا المر فما 
رءادوطهورا( سجدا الأرض لى )ويعلئ : الكان تستوعب بعيث زمانا؛ وأعمه مكانا. 

آJ^الدلوفن عنق إز الشمس لدلوك الصلاه أفم ر تعالى: فال > الزمان وتستغرق 'يغادى. 
ربكيبعثك أل عسى لك يافنث به فثهجد الثل وص • منهودا كاذ المجر فرأذ إل المجر 
؟١ ٧٩الأسرا،/\ا7. محمودا( مقاما 

بهزحميمة ميلة الشعيرة هده أن يدرك وصورتها، الحيلأة. حقيقة _ق التامل إن 
القوى،الغنى، الإله. مع مناحاة باب الذليل، الضعيف، الفقير، العبد بها يفتتح وربه• الميل 

يصعقوحبمن المبودية. حقيقة وتلك ؤيدعوه. ويوحده، ؤيحمده، ؤيسبحه، يكبره، المرير، 
.١ ساجد ؤيخر راكعا، قامته ؤيحنى سجوده، موصع إلى بحمره ؤيمعوب محرابه، —قت قدميه 
وتلكيديه. بتن واطراحا لولاه، تواضعا الأرض، على وأنفه، جبهته، فيه؛ ما اشرف ليضع 

العبودية.حقيقة 

بهبالبدزت الخداء صلة بالقيدة وصلتها اليودية، مفلاهر اجلى من إذا فالصملأة 
ووقوداجبارة، طاقة استحالت الأمل الوجه على أديت فإذا وصحته. ونشاطه، قوامه، 
الإيمان.ثمرات وسائر والضياء، والفرقان، واليقين، والضيير، بالأمن، معاحيه يمد • هائلا 

ملم. ٥١٠;نور( روالص،لاة ت وسلم عليه الله صلى قال 
والمصس.والشراب، الطعام، إلى حاجته من أعفلم المعلاة، إلى المؤمن حاجة إن 



منالقلب وتطهر الأيمان، جدوة وتذكى المقيدة، تجدد ٠ذالاهرما، بمختلف الحيلأة، ان 

الوجهعلى وظيفته أدائه دون تحول التي الرديئة' والأخلاط والأوشاب، والغان. الران، 
القلبوتنقية الأيمان، لتجدبد والليلة، اليوم ساعات تعالى_قت الله نشرها ا ذ ولأجل ٠ الأكمل 

كلمنه يعسمل أحدكم. بباب نهرا آل لو أرائتم ) ■ وسلم عليه الله صلى فال ٠ الثمواثب من 
سلفدلك محاز: تسء• يرنه مذ يبقى لا فالوات تسء؟ يرنه يبفىِثن هل مرات، خنس يوم 

عليه,متفق ا يا لبمحطا ا بهذ لله ا يمحو • لخنس ١ ت مملوا لا 
عليهلموممى قال كما العفلزم، للمهام يتصدون حبمن أنبياءه، بها الله يامر أن غرو فلا 
فاعبدضأنا إلا اله لا الله أنا ائنى • يوحى لما فاستمع اخثرتك )وأنا كلمهت حثن الملام* 

:١طه/؟ا. ليكوي( الصلدة وأقم 
دة،الجا على صاحبه يضع * للقلب ء وجلا للعهد، توثيق ة الحملا Jدشمه الذى لدكر ١ ٍان 

فيقوموهمه، قليه٠ سعتجمعضها خافعة٠ أنوح^د>اىمحملاه ذلك وشرط • ١لمسيتصم والميراط 
أوصيافأ،خحرر من فيها الخشوع كان ولهذا التامة* ثمراتها ليجني التامة، المودية مقام 

٢. ١ لومنون/ ا إ شعون حا تهم محملا —قن هم ين لد ا • لمومنون ا أفلح فد ز ت لى تعا قال ٠ ومتبن ملا 
صاروالعقيدة، بالأيمان، الوثيقة والحملة الرضعة، الدرجة هده على الحمالة كانت ولما 

رفاذ: تعالى قال ٠ الخم أهل أقوال من الصحيح على الملة، عن مخرجا كفرأ كافرا تاركها 
رفان: وقال التو>ة/ه، رحيم( عفور الله إذ سبيلهم فحلوا الركاة واتوا الصملأة وأقاموا نابوا 
وو،دلمتعليه الله وقالصلى  ٠١اادورة/ا الدين( ااركاةفاخواعلمه وآتوا الحملأة وأقاموا نابوا 

وقال:اسماحة. انى-٠ »'ننالنر٠دف ;وآد كمر( فمد نركها فمن ة الصلأ ويهم ستا الذي لعهد ار 
٠•سنم ;•ات ( الصلأة نرك والكمر الشرك وبمن الرجل بتن )إذ 

قلوبنا،موات بها لنحيي المخبتة، المطمئنة، الخاسعة. الصملأة إلى أحوجنا ما ألا 
_قتللرب بيت الكعبة كما العبد، —قت للرب بمتا القلب فيعود خرابها، ونعمر محمدأها، ونجلو 

٠المبيل سواء إلى الوفقو١لهادى والله الأرض، 

امةأءامّ،ة





1وعةيدة0أالك1ة

لكونهظهوره، ،حبمن من الإسلام، دين )التركية( و ا الزكاة ر محسمئالح لازم 
كما٠ باهلها ويشيد الزكاة، شان يعلى الكي فالقرآن الإيمان■ ولب العمر* وظيفة 

صناب وكانا.ؤقد س أقنح رقد وقال: ١، الأعلى/-؛ نركى( ص أقلح رفد تعالى: قال 
ربهميخفون الدين تنذر رائما فقال؛ ورعب، عليها، وحض ■١، الشمس/٩■ إ دناها 
أهلها،وأغرى ووعد، /ا'ا، ماْلر لنصسها يثركى قائما تركى ومن الصلأة وأقاموا بالعيب 

تزكى(ص جزاء وذلك فيها فالدين الأنهار تحتها من تجرى عدن رجئات 
وهمالركاة يوتون لأسرين-الدينلأ روؤنل : فقال من تاركيها وذم ٧، طه/ا 

/١٠سات/ا". كافرون( مم بالآ-خرة 
وتنقيةوالنماء، الطهارة، على يدل الذي الأوسع، الأعم، بالعتي الزكاة، هى تلك 

جعلهاالله ٍان حتى الرذيلة، والأحلاق والأهواء، والبدعة، الشرك، شوائب، من النفس 
ءحنثا الدين له الله ليعبدوا ٍالأ أمروا روما •' فقال والمعلاة، • التوحيد ثالثة 

اديدة/ء,القيمة( دين وذلك الركاة ويؤتوا الصلاة ويقيموا 

م ١٤٢•/A/  ١٦مي: حرر 



ا(9أازق1ة
اخمهءنماء

الوجودةالشرائع وأص-ول السادات. أمهات من فهي الأححى. بالمنى الزكاة وأما 
تنمكتكاد لا الله، كتاب _مح رال۵دلأةا قرJنة وهي الله' أنرلها وسرعة■ ملة، كل -قن 

منأكثر -ق إسرائيل، بنمب آمرا تعالى قال فقد قيلناث من وشرع شرعنا، ي عنها، وم 
هدهمن المؤمن،بمل بدلك وأمر ، ٨٢البقرة/؟ن■ الركاة( وآتوا الصلاة )وأقيموا ت موضع 

٠الجادلة/؟> النور/ا"ه، الخج/\ِ'\، النساء/بي. . ١ ١ البقرة/• الأمة،مقعدةمواصع; 
والمالالدم وعحسمة الايمانية، الأخوة شرط والصلاة. التوبة، مع وجعلها ٢، ٠ النمل/ 

وخذوهموجدتموهم نيث المسركثرا محاهتلوا الحرم الاقهر اسملمح رمحادا قال: ف، 
كخاوواالركاه وآثوا الصلاة وأقاموا نابوا هاذ نرصد كل لهم واقعدوا واححيروهم 

الركاةواثوا الصلاة وأقاموا نابوا رفان التوبة/ء، رجم( عفور الله إن نمينهم 
الثناءأهلها على وأثنى ، ١ ١ التوبة/ هناثوذا لقوم الايات ونثصل الدين ه محاخوانكم 

وامحرضواالركاة روآتوا قال الجزيل، والثواب الفاصل، الخلف ووعدهم العملر، 
أجراوأعظم هوخيرا الله عند نجلوه خير من لأنفسكم تكد.موا وما حسنا فرصا الله 

المذمل/*'آ.رحيم( ممور الله إئ الله ^عضروا 
للهالتعبد هو الإسلام، أركان من ورسوله، الله، جعله الذي الزكاة، ؤايتاء 

الأنعاموبهيمة النقيان، ; وهى مخحسوصة؛ أموال  'Atشرعا الواجب القدر ببدل تعالى 
ثمانيةلأصناف التجارة، وعروض والثمار. الزيعخ، من الإرص من والخارج السائمة، 

والمولمةعليها والعاملثذ والس،اكبمن لافمراء الصدقات رإئما تعالى؛ قال مخحيوصة. 
عليموالله الله من محريضة المحيل وابن الله سبيل ؤه والعارمبمن الرمحاب وه قلوبهم 
لفقه.ا كتب ه مبميوطة لك ذ وتفاصيل - التوبة/'، ا حكيم 

المتعلقتعالى لله التعبد مظهر كونها حيث فمن العميدة( ر ب الزكاة( ر صلة وأما 
اللهأن فكما عفليم. ضلق به ولنفوسهم كبير، تاثير الأدميثن حياة فللمال، بالمال، 
واستنبط٠ والرجاء والخوف، المعبة، بتوحيد القلوب؛ أعمال من عبوديته استنبحل تعالى 

أعمالمن عبوديته واستنبط 4 والدعاء والاستغاثة، بالذكر، اللمعان؛ أعمال من عبوديته 
بالزكاةالأموال، من عبوديته استنبط كيلك والجهاد، والحج، بالصملأة، الجوارح، 
العبوديةحلمات تكتمل وبدلك المحمودة• والمملة والبر، المستحبة، والمعيقة الواجبة، 

رواهما الدين، واقامة بالسيدة. الزكاة صلة عوثيق على يدل ومما . رب لله 



9أوزق1ةالسيئة 

امة'خمِة

صنياف زسوو يوف لما فاز: عنه، الله رضن هريرة• أبي عن الله، رحمه الماري، 
عمرقفاز العرب، من كفر من وكنز عنه• الله رضن بكر، ابو وكان وسلم، عليه الله 

أمرتر وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال وفد اأدارس، تقاتل كيم، عنه: الله رمين 
وثضسه*ماله، ممي عحسم فصد فالها فمن ابله، إلا إله لا يقوبوا حثي الثاس أقاتل آن 
فانوالركاة؛ الصلاة، بئر فرى من لآقاتلرر والله فمال: الله( على وحسابه بغمه، إي 

عليهالله اللهِصئى رسول إنمر كانواييؤدونها عناقا سعوس لو والله المال. نق الركاة 
اللهفرح قد أن هوإلأ ما فوالله. عنه: الله رضي عمر فال ٠ تيها عنى لئاثلتهم وسلم( 

٠الني أيه فعرفت عنهأ الله رصئ بكر آبى صدر 
منتجردا القلب يورث الأموال، من النفس لمحبوبات التعبدي البذ.ل وهدا 

خلقمن النفس ؤيطهر تعالى. لله الوجه إسلام عن المثقلة٠ والقيود اليسارقة، العلائق 
أموالهممن رخي تعالى: قال الشح(، ر الأصيل الحلبع ويهذب البخل(، ر هو رذيل؛ 
عليم(سميع والله لهم سكن صلاثلف إن عليهم وصل بها وتزكيهم يطهرهم صدفه 

بينهم.والتكافل والتعاطف، التراحم، وليسر المسملمبمن، حاجة يسمد إنه كما ٠ ١ التوبة/*؟' 
•للنفوس أعذلمإصّلأحها وما وتكاملها، ترابطها. أشد وما الإسلام، شرائع أجمل فما 

والمجتمعات.





isaino الأفثدة

ورمضان. ( القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر ) عظيم شهر الإسلامية الأمة أظل 
والعامة،الخاصة، العبادات من الحيالح؛ العمل بأنواع تعالى الله إلى للتشرب سنوي موسم 

.ا التهوية ر و رالقا۵درةا آو 
توالىرغم رمضان، شهر إلى والشوق بالضن التجدد الشعور ذلك هو لنفلر واللفت 

بلهفةالإيمان امل ؤيشعر إلا الحول، ويحول الرمان، يستدير يكاد فلا ؛ والأعوام الشهور 
ء

الكريما،حتفاء به ويعنفون انت۵لارمح، طال حبيبا يستقبل كمن رمضان، حلول إلى وتطلع 
إالعرير يالضعيف 

٠إيمانيا ( الهوى ) وتجعل الشاعر، توجه التي ( العقيدة ) آثار من أثر إلا اك ذ وما 
.ا به حثت لما تبعا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن لا ) الروي؛ الحديث -4ت كما 

وفقوزالحرن( الفرح( و) البغض( و) الحب( ر وزن يتم القلب سويداء _قن المقيدة تستقر 
بلوالأشخاص. والأعمال، والأزمنة. للامكنة. وتقويمها؛ بتعاليمها، ينضبط، دقيق، معيار 

والجمادات*

٠٥١٤٢٨أ/ه/حررمي 



انى)ربنا ت تعالى قال ٠ أجسادهم قبل الحرام البيت إلى تهفوأفئدتهم العتيدة أهل 
آفئدهماجنل الصلاة ليقيموا رثنا المغرم بيتك عند ررع ذي عير بواد ذريتي مذ أسكنث 

٣٧ابراهيم؛ ( إليهم نهوي الثاس مث 
أبىضن > بحلولها بعضا بعضهم ويهني الفاصلمة. بالأزمنة يستسيرون العقيدة وأهل 

شهررمضان؛ أتاكم :) وسلم عليه الله صلى الله رسول قال •* قال عنه الله رصي هريرة 
وتغلالجحيم• أبواب فيه وتعلق ، السماء أبواب فيه تفتو صيامه. عليكم الله فريس مبارك• 

احمد;راد . ا حرم فقد خيرها حرم من • شهر الق من خير ليلة فيه لله الشيا۵لين■ مردة فيه 
٠الآلبارس وصععه والنسانى. 

قالالعقيدة، أساس عل والبراء، والولاء، والبغض، الحب. يبدلون العقيدة وأهل 
ويحبونهيحبهم بقوم الله يإتي صوف دينه عذ منكم يرني مذ آمنوا الذيذ أيها ريا ت تمال 
دلكلائم لومه بنافون ولا الله نبيل يجاهدوذهت ايغابريذ قلى أبر؛ الموخذ نني أذلة 

والدينالله رسول رمحمد : وقال ؛٥• ائاندة ( عليم واسع والقه يساء مذ يؤتيه الله مصل 
ثلاثر ؛ وسلم عليه الله صلى نبيه وقال  ٠٢٩أكنغ؛ ( بينهم رحماء الكمار على أشداء معه 
ومنسواهما، مما إليه أحب ورسوله الله كان من ت الإيمان حلاوة بهن وحد فيه كن من 

انيكره كما منه الله أنقده أن بعد الكفر —قن يعود أن يكره ومن ي لله إلا يحبه لا عبدا أحب 
.متفقعف، ٢ النار يلقءى_قت 

نعاللله لعبوديتها ويحبونها. الله، مخلوقات من حولهم بما يأنسون العقيدة وأهل 
حبلأحد ر : وسلم عليه الاه صلى الله رسول قال : قال سعد بن سهل فعن •٠ كونية عبوديه 

البعازق.دراد . ا ونحبه يحينا 

لأيامهاسترواحا نفسه وه الكريم، الشهر بهدا أنسما قليه ه الؤمن يجد أن غرو فلا 
سقتواحة ) رمضان وكانما . الصيالح العمل على نشاطا يدنه وه الملاح، ولياليه الصياح، 

٠ربه مع العهد ويجيد أوزاره، ويسل اثقاله، ليضع ، السافر فيها يحط ( العام هجير 
.واحتسابا إيمانا ليله يقوم ومن واحتسابا، إيمانا نهاره يصموم ممن الله حعلنا 



دق0اة1اهي1ه

للعبادبما إلا يامر فلا قدره؛ مقت حكيم انه كما شرعه، مقت حكيم وحل، عز الله 
مفسدةفيه العباد على عما إلا ينهى ولا راجحة، مصعلحة أو محضة، محسلهية فيه 

.١لشرJعة ومقاصد الأمعول، كب مقت ذلك ويسحل ٠ راجحة مفسدة أو محضة، 
تكونوتارة ، مستنملة تكون وتارة منحسوصية، تكون تارة الإلهية والحكمة 

٠حفيا حينا ويكون ٠ جليا حينا يكون والاستنباط - مدركة غير نسيئة 
٠*

الحكممن العاليال تضمن فد ، ححيوصما رمضان وصموم عموما، وانمييام 
هدهأبرز ومن الحفي• ومنها الس-تنبطا، ومنها ، أدح^،ومرا، ا منها التنوعة؛ الإلهقة 
النحيوصة:الحكم 

آ،نا)يا : بقوله ذلك على سبحانه ، نحس كما ؛ تعالى الله تقوى تحقيق ؛ أولا 
المقرن:ا Jت۵ور، لنثكم فبلكم يس على كتب كما الصيام عليكم كتب أمنوا 

منالتموى لمحقمق _قن أثر ات لقطر ١ وسماثر والنكاح اب والشر لطعام ١ عن فللكضر ١  ٨٣
للهتعبدا المحبوبات عن بالإمساك المتعبد شعور فان ؛ وحدانى ممات آحد وجهتن؛ 

حررذي:بم/بم/حأءاى



V'خمآ.ىت 

وتقواه.إيمانه فيزيل لعبوده. و>خضوعه4 وانقياده، عبوديته، بحقيقة كره يد تعالى، 
والشارب،الآكل، -هت والنهم،الشره، عن البدن أزقمع وذلك ت عضوي ت الثاني 

فتخبتعدوانيتها، ؤيدهب ، ؤيطامنها الأمارة، النفس فوعة يضمعف النكاح. و ٠
استقرتا فإذ ، ظاهريا سلوكا تكؤن أن قيل ، قلبية حالة تعالى الله وتقوى وتستكثن. 

:هو وهدا . بالعبادة وتلدذا طواعية، بالاستجابة، تلقاثيا الجوارح انبعثت فيه، 
الصمومأن وهلة، لأول للمرء، يخيل ث الحسالح الهمل من الاستكثار ؛ ثانيا 

وصومعموما، الصموم أن والواقع ل والكسل الحمول يورث وأنه العمل، عن به يقعد 
أنغرو فلا ٠ الصمالح العمل ين ورغبة دافعية النفس ين ينشي ٠ حصيومعا رمضان 

:الحسالحة الأعمال أمهات الحييام، إلى بالإضافة رمضان تجتمعه 
لهغفر واحتسابا إيمائا رمصان سهر قام من ) * الحديث ففي ؛ المعلأة ~ ١ 

دوي_هامن ثمدم ما له غفر واحتسابا إيمايا المدر ليله قام ومذ يلب؛ مئ ثمدم ما 
٠الحسحهعين و1صاه_قن ،  ٣٨.;/ ٧ الساتى دواد 

عنه،الله رضي عفان، بن عثمان كان ؛ والمسمتحبة الواحية الحمدقة ٢" 
نحصلحتى دينه قليود دين عليه كاث فنذ رفاتكم فهر )هذا ت النبر على يقول 

يحرصونالسلمون يرل ولم ، ٢٧'/ ٢ الوطا: ت مائك دواه ( الرقاة منه فتودوذ أموالكم 
الستحيةالمعيقة وأما . الرمان لشرف تحريا رمضان. يت زكواتهم إحراج على 

ونثمعليه الله صلى الله رسول رفاذ ت قال ، عنهما الله رضي عباس• ابن س ذ٠ 
كلين يلقاه وكاذ • حبريل يلثاه حم رمصاذ ين يكون ما أجود وفاذ الئاس اجود 

بانحيرأحول وسلم عليه الله معلى الله ملرسول القرآن فيدارسه رمصاذ مذ ليلة 
٠.^4 متفق ا المرسلة الريم من 

مت 7 اليبزرجع ئ فاز؛ غيهنا الله غباسربي ابن قس • العمرة وهو الأصغر ٢ننالخج 
قانت:؟إ انمج مى شك )ما الأنصارية: سنان لأم فاز نجته مس وسلم عنبه الله صلى 

فال:نثا. أرصا يسقى والأخر آندهنإ، عنى نج ناصعان■ نه كاث دونها، نعبى فلأن، أبو 
١■ / ٦ المخاوف اء iJ( نعى خجة أو خجة' ثمضيى رنص،ان  Arعمرة ال مر 

■بالقرآن رمضان اختمياهس يغمى ولا ■ الد.كر أعغلم وهو القران: قراءة ٤" 
الهدىمى وسان للئاس هد.ى انموأن فيه نزل زمصئاث )نحر ت زعالى قال 



I و|وهي1محقعة

الختماتكثرة من العجاب بالعجب ياتؤن الملف كان وفد ٠  ١٨ت؛ اربقرد ا والفرقان 
علىؤيقبلون العلم، وتعليم الحديث، رواية عن يمسكون إنهم حتى رمضان، -4 

القرآن.
الحيائمنفس _4 الصيوم ينشره مما ان الحسن والممت الأدب، ; ثالثا 

رديءعن به يتنزء الذي الرقيع، والأدب والمهابة،والحسلمة، الجلالة، تلك 
صلىالله رسول أن عنه، الله رضن هريرة، أبى قس الموقة، الأ.خلأق،ومهاترات 

قائمهأو امروفاقه وءاذ يجهل ولا يرضئ فلا جثه؛ الصيام ر فال: ونئم عليه الله 
.عليه متفق إ مزفبمن صائم إني قليئل 

امةة.<نممح





jijiui أرهيأم

غروبإلى الفجر طلؤغ من القطرات عن إمساك الظاهرة صورته ه الحسام 
علىتنطوي الباركة الشعيرة هذه إن إلا الطلب. ويسقط الذمة. تبرأ وبذلك الشمس. 

تحلاوتها ويذوفون أعطافها. الصدادمون.هت يكتشفها ندية، ونفعات حفية، أسرار 
الاخلاصرفيها يتحقق كالمعوم عبادة من فما ؛ الاحلاصن مدرسة فالحسوم ~ ١ 

والشراب.الطعام على واشس السنور، وأرخى الأبواب، لأوصد الص،اانم فلوشاء للمعبود. 
القاJسو^،الحديث _ق ورد ما معنى وهد.ا ٠ الأخرة والدار الله أراد لأنه ؟ لم إ يفعل لا لكنه 
Jli  وطنآ غثه الله نئى الله رثوو : ( Jرمحائه اانيالم ١^ له آدم اتن عمر م ١لله قا
غيرمن ثوابه• فضوعف الإخلاص، بركة أدركته كذلك. كان ولما عنيه. ميز ( به أجزي وأنا 
سبعمائةإلى أسالها عشر الحستة يصاعف آدم ابن عمل كل وسلم عليه الله صلي مال • عد 

اأجلى من وطعامه أتوهووه يدع به أجري وأيا لى محائه الصوم إلا وجل عر الله مال صعق 
ومعلم,لوات 

ؤيعملهالعبادات، جميع الإخلأص-قن تحقيق على المؤمن يربي المغري• العرض وهذا 

.آا/بممحأئاصمي



اسرارالصاما؛ي

قولهذلك على دل كما ا1ضاعف، الأجر لينال النفس، وحفلوظ الشوائب، من و1قيتها على 
الناسبثن ءاصلاح أو معروف أو بصدقة أمر س ءالأ نجواهم ص كثير مقت حير لا ) تعالى 
١١٠اونساء: ا عفليما أجرا نوتيه ضيؤف الله مرصاة انتماء دلك JفLJل ومن 

مهابة،عليه يخلع الجليلة العبادة بهده الومن ءازتلبس : الأخلاق مدرسة والمعوم ٢' 
لفوعةومحيامنة الأمارة، النضس لحدة كسر من له يقع ئا ، حسنا ودلا ، سمتا ؤيكسوه ' ووقارا 

امرؤزاث يجهل ولا يرقن فلا جثة الصيام ) ؛ وسلم عليه الله صلى >قال للدات الأنتميار 
٠طبه متفز ا مريهم، صائم إني فليقل سائمه او فاظه 

والحيفح.والحيبر، الحلم، على الومن بمود السفهاء مع التعامل _ةن السلك وهدا 
ثعديدة فوائد صائم( )إني الختمير؛ الجواب هدا و-قت • الكريمة الأخلاق من ونحوها 

الانتصافمن منعني ما إنه ث للجاني يقول فكانه ئ الحمائم كرامة يحفظ أنه : أولا 
٠بها الله رينني التي الشعيرة هده احترام ؤإنما مذ.لة، ولا صعق منك 

علىحمله وربما يجنابه، لائذ لله، مطليع عيد على تطاول أن الجانى؛ يخجل أنه • ثانيا 
٠التوبة او الاعتذار، 

إلىتودي والقاتلة، الشاتمة، أن العلوم فمن ل الحمائم يسحة يحفظ أنه ت ثالثا 
منحصمانة نؤع جوابه فكان به. بضر وربما الحيائم* يضعف الذي الجهد وبدل الانفعال، 
البدن.ضث مع له ت،سبيه قد وما الخصمومة تداعيات 
يفجرالصموم أن خلافا الحمائم، يكتشف : البذل مقت مدرسة والصموم ٣' 
الفحلرأحال تفوق بصمورة والطاء• اليذ<ل على والبدن القلب ويحفر الكامنة، الطاقات 

.وانتاجا بركه وقته ومقت لنممدفة، سخاوة يده ؤن .والصمالح، للعمل خفة نفسه مقت فيجد 
عاممق يختمه مالأ القران من ختم وربما إ عام ين يريه مالأ الركمات من صلى فريها 

وانشراحنفس، بحليب ذلك كل ل عام ين ينفقه مالأ والقربان الصمدفات من بذل ربها ول 
٠الشهور كسمائر هلالن بين شهر أنه مع مهدر، 

والعصميان،والضمموق الكفر إلينا وكره قلوبنا، ين وزينه الأيمان، إلينا حبب اللهم 
■الراشدين من واجعلنا 

mBmum Mil



imlUJ هدى

انقضىا فإذ ل قلوبهم —قت وزينه الومنبمن. عباده إلى الأيمان حبب من سبحان 
للقياه،الحسالخبمن نفوس تاقت ، آخر رمضان وآقبل الرمان• واستدار رمضان، 

أنفكما وقيامه. لحييامه، صدورهم وانشرحت هلاله، لتراثي أعناقهم واشرأبت 
يبلىلا أيضا فرمضان ، الرد كثرة على يخلق لا رمضان شهر إ أنرل الذي القران 

العود.مع 

مضاعفةمواسم ليجم هيا والميسور، الخلل عباده حال من الله علم ولما 
النشاط،،وبعث« ما لهم شرع والضور، السامة من يدركهم ما علم وئا الأجور* 
السرور•ؤيجلب 

أوعلمية، دورة سقن الاشتراك على ، العملية حياته حلال الناس من كثير يتوفر 
رمضانشهادة. وينال مهارة، ليحوز طاقته، ؤيستنفر عزمه، فيها يشحد عمالية، 

:الهدى أنواع جنباتها بتن تضم حامعة بل متخصيمية، ومدرسه مكثفة، دورة 
١لحشاامعنيكم كتب أمنوا الديؤ؛، أيها ريا ' تمالى قال • إبمانية هداية ت أولا 

م A١٤٢٩/ •-ا/ حررمي 



وصضسودهالصيام! فغاية ٠ المرة/مخا سقوري( لنثكم فبلكم مى الذين عنى كتب كنا 
اللهعند أكرمكم )إن : العيد به اتحمف وصف أكرم هي التي التقوى تحمييل 
وفوعةالنفس، فورة يقمع المموم آن أعلم والله ذلك، وسر ٠ المدج>ات/'؛أا أئف،اكم( 

ونحفحدها٠ وشر ٠ ئدذها عن ^ن 

الدم،مجرى آدم ابن من يجري الشيطان بكون عمليا، تكييفا العلم أهل بعض ذلك 
يصلكان ما إلى يصل فلا مجاريه، تضيق الصموم فمع ٠ الصيحيح الحديث هت - كما 
عيره'إليه 

:العيادات أمهات مجمع رمضمان تعيدية؛ هداية ؛ ثانيا 
اللهصلى الله رسول كان فال؛ هريرة آبحب قس والقيام* الميلأة شهر فهو 

من) نول: ثم بنزينه، يامرهم أن عير من رنصان، محام هن يرعب ونشم عنيب 
رحنسوعنه، أبوداود, لواه دئيه( من ثمدم نا له غفر واحتسابا، إينائا ونصان قام 
تَ َ ٠ َ ءم ' ِ َ ءُ 

وانساباإيقائا رنصان صام من ) فال: ونلم عليه الله اليبزصلى عن عئه. الله 
منمدم ما ق شر 

شه.متفق ا ذنبه 

)كانفال: عنهما، الله رصي عباس، ابن فنن والصيدشة، الزكاة، وهيشهر 
حسرقصان، يكون-هت قا أنوي وقان الئاس، أنوي ونلم عنيه الله صلى الله رسول 

البخاري.رواد يلماهجبرلآ 

عليهالله صلى الله رسول قال؛قال هريرة أبي فنن فرهنما، الصموم وهوشهر 
طيه٠متفق دثيها من بثيم نا له غفر وانتسابا إينائا رتصان صام من ) وسلم: 

الثبنرجع لما فال: صهنا الله رص عباس اي فعن ، الأصغر الحج 3يؤح&او 
(؟ الحج من مننك نا ) الأئصارية: سنان لأم فال نجته من وسلم عليه الله صلى 
يسقىوالأخر أندهنا، على نج ناصحان، له كان روجها، ئعبي أبوقلأن• ت فالت 
لبخاري.رداد نعى( نجه أو خجة، قضى رنصان _قن عنره فان ) قال: • لنا أرصا 

الصمبردعلى الصعائم يربي الميوم أن ذلك : مسلكية خلقية، هداية ؛ ثالثا 
أنعنه، الله رضي الخيري، نعيد أبى فنن الأخلاق، أمهات من والميبر ووالتجلد. 

نالوهثم ونلم، عليه الله صلى الله رسول نالوا الأنصار من ناسا 



أدخرهص خير، ص يكوثِشى ما ) فازت عثده• ما ثمن إذا نئى فاعهل-اصا• 
الله،بحيبره يثصعثر ومن الله، يعنه بسثعن ومن الله، يعمه دسئاوفما ومن عنكم* 

|اااصبر المعوم ؤن -و• ؛-ائد آبو تثاً الصبر( من أوسع عطاء من أندا الله أعحلى وما 
مدرسةفالصعوم ٠ الواله ا الأمور على وصمبر 4 الله معصسة عن وصبر ، لله ١ عة طا على 

،عنه الله رضي ، هريرة آبى وعن ■ ومشساضا الأمور، دنايإ عن النفس ترخ ' تربؤية 
يوماأخدكم فان ماذا جده الصوم ) وسلم؛ عليه الله صلى الله رسول فال:كال 

أحمد.رواه صائم( إني طيقل ماثله أو سنه امرؤ قان يجهز ولا يرمث ملأ صائنا 
يدعلم من فاز وسلم عليه الله صلى الثبز عن عنه، الأه رصي هريرة، أبي وعن 
البخاري.رواد وسرانص( طعامه يدع أن خانه لله مليسز والجهر به والعمر الزور فوز 

هدهوحقق المعاني، هده أدرك من در ملله ل للناس( رهدى حقا فالحيوم 
حققبل والسهر، والتعب، والعطش، الجؤع، رمصان من حظه يجعل ولم 4 القاصد 
المس.على وسار الحشؤع، وحصل الحسن، والدل التقوى، 





ULqjI و|تئلأأاو؛

وصمبمنعلى التأكيد وقيام، صيام، من رمضان فضائل ذكر مقت النظر يلفت مما 
ابو^خلرلرورئئر^اوإنمع^لي'٠ اء -  ٠٠١ع الأأ 1 ع ،A ٠ ع. .  ١٠٠٠١١ A ّ بمم ^ 1 ، بمأ كّ\ّء  ٠٠

ماله غفر واحتسابا إيمانا ان 

ليلةقام ومن . ذممه من سلّم 

وقيا،صيام، من رمضان فضائل ذكر مقت النظر يلفت مما 
عنهالله رضي هريرة أبى عن و١لأحتسابت الأيمان، ومما النقرة، لححيول كشرط عذاليما؛ن 

ماله غفر واحسابا إيمانا رمضان همام من ) ث وسلم عليه الله صلى الله رسول فال ت فال 
ّّ ' ^ ما له غفر واحتسابا إيمانا ^ضان 

عليه.متفق ا ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا القدر 
؟هاهنا والاحتساب بالأيمان، الراد فما 

الاعتمادبالأيمان: والراد ، محنسبا موسا أى ) الله: رحمه ٠ حجر ابن الحافظ قال  بم،سبو'مر"- ٠ ___ منس ري رِب بر، •_ سن 

احتسابا: الخطابز وفال يعالى• الله من الثواب ظلب وبالاحساب: ، صومه فرضية بحق 
مسمملعير بدلك ئسه ْليبه ثوابه -هت الرعية معنى على ييسومه ا'را وهو عرينة، أي 

١'''ص 'ا — ا حعر س د "ى ; لعا ا سث إ ْه لأثا همنط^ل^ ولا مه لنحيا  ١٣
بالثوابومصيفا بفرضصيامه، محمدفا يعنى: ~ واحتسابا إيمانا •*) بطال ابن وقال 

راجياوالسمعة، الرياء من بريثا الله، وجه بدلك مريدا ومحتسبا: وصيامه. قيامه، على 

ا/ه/هآئاممحدوذي



لألأ[ص / ١ رج اسبدئال ثرت ( ثوابه عليه 

هضيلته،مصصيد حق، بآئه ممديما ( إيمايا ) معنى ) ت الله رحمه النؤوى■ وقال 
مماذلك عير ولا ، الئاس رؤية شسد لا وحده ثعالى الله يريد أذ ( احتسابا ) ومعنى 
١٠ص / ٣ ج ر ~ مسلم على ايووي شرح ( الاحلامن يحالف  ١)

ورصابالله، إيمانا ي،ينى ) • الله رحمه العثيمتن، معالح بن محمد شيخنا، وقال 
ثوابه،_هت شاكا ولا لمرصه، كارها يكن لم وأحره، لثوابه، واحتسابا عليه، المميوم بفرضية 
١ت ص ;مماز شهر معالي ا تيه ذ ْن تقدم ما له يغفر الله فان وأجرء٠ 

وما٠ الموعودة الذنب ومنفرة المرجوة. التقوى يورث الوصضن بهذين التحقق إن 

الهجير،شدة ه يترقرق النمير الماء يلحظ وهو الكلسن، هاتبمن يتمثل أن الومن أحرى 
صالمعنى هذا يستدص أن أحراه وما حلى، وحوفه الشهي' الملعام رائعة أنفه وتداعب 

الليل.قيام مستفتحا أذنيه، فرؤع إلى كفيه راضا إمامه، حلف أو محرابه، ه قدميه يصيف 
تفتقدوحلن روحانيا' ونعيما إيمانية* حلاوة وسهره. وتعبه* وعطشه، جوعه، يحيل ذلك إن 

الفن.والجهد الذلاهرة، الميورة إلا يبقى لا المعانى، هذه 

الشيخان،روى ضل استتمائى، وتينيعيف حامية، ماJاملة للحيوم كان ذا، ولأجل 
نهالونلمم: علمه الله صلى الله رسول شال عنه،قال: الله رضي هريرة* أبي عن وعمرهما• 

يومكان ا واد جئة، والصيام به. آجرى وأنا لي فائه الصيام إلا له، آدم ابن عمل م اس 
صائم؛امرؤ إني ت فليقل هانله، او أحد، سابه محان يمعخب، ولا يرفث، فلا أندكم معوم 

للصائمالمسك. ريح من الله عند أطيب الصائم، فم لحلوف بيدء* محمد نفس وائذى 
.بصومه( فرح ربه لقي ١ محاد فرح* أفطر ا إل بمرحهما؛ نرحثان 



nUaJIg 01اهةيد

بربهمتربطهم التي الحميمة العلاقة تلك الإيمان، لأهل وصف أخحس إن 
أفلحفد ر تعالى: قال ٠ ( الحعلأة ر هو التعبد ذلك به يتجلى ما وأعظم ٠ ومعبودهم 

١٢ المومنوو إ خاشعون صلاتهم ه هم الدين • الومنون 
ث

سجوده،موضع إلى داظلريه ومعوب محرابه، -هت قدميه الومن صمف ما ١ فإذ 
وآنس،بديعة، وتجليات واسعة، آفاق له انفتحت ل بامللاق أكبرا  4Uر؛أن واعلن 

مسعاه،به.هن ويسنمن لقاه، ؤيرجو شكواه، ربه يبث فهو بالناجاة• وتلذذ وحلاوة، 

:بهم يلحقنا أن الله نسال الموفقون، الحسالخون إلا يدركها لا وأذواق احوال، -هن 
الرادتسمن وط^^دها السراد^ عؤن ذكراك^ ^^ ٣٥ااد^دو4ثا 

لأفثدةسكنا ليله جعل للاخلأيس، مدرسة رمضان صيام الله جعل وكما 
.المطمتمة الحقة العقيدة حملة لتخريج ومدرسة للحسالحتن، ومستراحا المومناإن، 

تراه،لا دامعة. وعيون هادرة، وصدور خافقة، قلوب،، من الليل وكم 
٠' .7" َ ء.مو مٌ ،' '-١"-1ء .1، . ِ  , المصاجععن جنوبهم )ئئجامحى : تعالى قال . إليه وتشتاق وتحبه، وترجوه، تخافه. 

ميحرر 



ا'يث»ا'محِاي

صلهم أحمي ما نفس ئعلم دنفقوذ-مح زوقناهم ومما وطننا حوئا ربهم بدعوذ 
١٧-١٦السعود; ا يعملون كانوا بنا جراء اعبمن فرة 

)من; فقال الثناء، وأحسن عليهم فاثنى قبلنا* كانوا لنا• إخوة عن الله حدثنا 
نبيهوأمر * ١  ١٢عمر'و آو ( يسجدون وهم الليل آناء الله آيات يثلون قائمة أمة الكماب أنل 

،١٣•طه: ترصىا لعلك اليهار وأطراف فسيح اللمل آناء نومن فقال؛ سننهم، على بالميير 
أونصفه . قليلا إلا الليل قم . الرمل أيها يا ر • فقال الكيفية، له وومعف قيامه، له ووحت 

ناشمهإن . يقيلا فولا عليك سنلقي إئا . ئرتيلأ القرآن ورتل عليه زد آو • فليلا منه انقصن 
رومن: فقال الرجاء، أعظم ورجه ؤوعده، ١س٦• الرمل؛ ( قيلا وأقوم وطئا افد هن الليل 
بابيفامتثل، ، ٧٩الإسراء إ محمودا مقاما ربك يبعمك أن عسى لك نافلة به فثهجد الليل 

شومكان وسلم بليه الله صلى الله نبي أن عنها الله ربى عايفه قس ربه، أمر وأمي، هو 
لكالله عفر وفد الله. رسول يا هدا ئحسئع لم عائسة: قئالش قزماه سمطر حمى الليل من 
لحمهكثر فلما ا. سكورا عبدا أكون أن أحب )أفلا فال؛ ثاحر؟ وما ذئبك من ثثدم ما 

الليل*قيام يدع لا فكان البخاري، رواه ركع• ثم فقرأ، قام يركع أن أراد ا قإد ٠ جالسا صلى 
كان) فالت؛ عاثسه فعن يشكووجعا• أوأن مردلفة، ليلة ذكر—قن ما إلا حضر، ولا سفر، سقت 

صلىوجع أو ٠ بنوم عيناه علبمه الليل؛ من القيام فاقه ١ إي وسلم عليه الله صلى الله رسول 
أحمد.دوام المهار( من ركنه عسرة ثنمى 

مقروصاالقيام كان وفد الكرام، أميحايه سار الرشيد امحيع هذا وعلى 
لمواجهةوقوة، زادا، لهم ليكون الكرامة، من له الله يعدهم لما الإسلام، أول عليهم 

ورثب،, إيمالهم إلى ووكلهم عباده• عن الله حقق ثم والتاسسن، ٠ البناء تكاليف 
لليل١ ء آما موفانت من أم ) : الهمم مستنيرا فقال ة. المحمد هده على • وححس • وحس 

والذينيعلمون الدين يسوي مل قل ربه ويرجورحنه بزة إ يغدر وفائنا ساجدا 
فقالوالتوجيه، بالموعطة نبيه واكتفى . ٩ الزمر ( الألباب أولو يمدكر إثما ينلمؤن لأ 

كانفلأن ممل ثكن لا الله عبد يا ) ؛ عنهما الله رضن العامن بن عمرو بن الله لعبد 
الب-غارتحدوا'- ( الليل ييام قمرك الليل يقوم 

نقوسنا،لنميفى القيام، مدرسة الدرسة. بهده الالتحاق إلى اليوم أحوجنا ألاما 
المحربون،وصيفها التي المناجاة، لذة ويتذوق إيماننا، عرى ونوثق طباعنا* ولهدب 



واصام|لهقيد0 أل

وماقيل* ل فيها صا أحسن ذاقوا وما منها خرجوا الدنياإ أهل مساكن : قائلهم فقال 
٠الله مناجاة لدة : قال ؟ فيها ما أحسن 

المدرسةهده للقبول-4، تاهيل، ودار سجيل، ومحل زمان. ظرف ورمضان 

٠واحشيابا إيبمانا رمضان قام من ) • الغفران من فه ما فوق ، العريقة الشريفة 
تقدمما له غفر واحسياظ إيمانا القدر ليلة قام ومن ٠ ذنبه من تقدم ما له غفر 
ذنبه(.من 

ا'يع.اماء





او0اوإم1ءلتة 
1 a_ijgوعبم

ونقلهمحال، إلى حال من وما الدين، هدا أجمل ما 
العبادات.بأنواع للتعبد اث و١JدLJمستمو، تجدد .هن نموسهم تزال محلا عبادي، إلى عبادة من 

وتضرعاتهموابتهالاتهم، الومتبن، بدمؤخ مودعا ساحتنا من يرحل رمضان هاهو 
أحملتاركا ، ومنازلهم 4 مساحيهم قبل جوانحهم، -هن ، كريما ، ا عرير صيما حل أن بعد ٠ بالقبول 

.والعبر الدروس أثمن مبعيا الذكريات، 

طعماالجياشة النفوس _قت ليسكب وسروره، ببهجته* ( العيد ) يتراءى القابل الأفق ؤه 
سلكيسمله فكلاهما الحااان، دا؛را تناقهس ولا • جديد بلون الايمانية الحياة ؤيحيبغ أحر، 

اللهصلى محال • أيضا عبادة وفرحه فقطره، عياله، وقيامه الومن، صيام أن فكما ئ العبودية 
علبه.ممر ب۵دومها فرح ربه لقي ا محإذ فرح أمطر ١ إذ يمرحهما فرحنان )للصائم ت وسلم عليه 
.الإسلام الأ-هت لأيتالق الديزوالدنيا، وبثن والاحرق. الدنيا بثن الانسجام وهدا 

:نوعان الفرح 
فولهمثل عليه دل الذي النكر، وارتكاب والبطر، الأشر، فرح وهو •' مذموم ؛ أحدهما 

^١م٢٨/١•١/مي حمر 



:وقوله . ٧٥غافر; ثمرحول( كنتم وبنا الحي بعير الأرض دفر'حول-:قت كنتم لنا )إلكم ت شالي 
كليحب لا والله اناكم بنا ثفرحوا )ولا ت وقوله ٧، ١ النمّحس: المرحمن( يحب لا الله إل نفرح )لا 

٢٣صور( مختال 

اللهبمصل )قل ت تعالى قال كما ورحمته، الله بفمل الفرح وهو * العبادة فرح • الثاني 
الأيمان،قرين اللون وهدا ، ٥٨يوص؛ ( يجنعول منا حير هو متثرحوا فبدلك وبرّننب؛ 
والرضاالله، بتعمة بالغيطة القلب امتلاء وحقيقته . وحلاوته الومن بشرى وعاجل وثمرته، 

:الشاعر قال كما والجوارح، واللسان، بالقلب، لص؛ والشكر عنه، 
العجباوالضمير ولمعاني يدي ثلاثة ْدي النا'ماء أقادتكم 
هننشط والجوارح النعم، بفضل يلهج واللسان السداة، بالنعمة ْلربا يرفمى فالقلب 

عاقبة.من أحسنها وما حياة. من أحملها وما لمراضيه. التعرض 
:التالمة اكناهر حلال من ذلك يلهر 

لحولحتى العيد، ليلة والبيوت، والساحد، الجامع،  'يبالشكر، والأستملأن التكبير، ١— 
الأهولتكبروا العدة )ولتكملوا : تعالى قال ٠ الطاعة على والعون الحدة، ءاكمال بسبب الحمليب• 

١٨٥البقر3: ( تشكرون ولعلكم هداكم ما على 
الاجتماعيةالرابطة وتوثيق الحلة، وسد الله، شكر عن ومادي مادنوي تعبير ' الفطر زكاة ٢" 

اللغومن لنمياثم طهرة الفطر زكاة وسلم، عليه الله صلى الله رسول فرض ) * عباس ابن قال 
.الألباني وميعحه ماجة، وابن أبوداود. رواه ( للمساين وطعمة والرفث، 

يواحد، صعيد على الواحدة البلدة أهل يجمع ٠ بديع سنوي احتفال إ • العيد صلاة ٣" 
القبول،ؤسألونه ربهم، ويشكرون الخير، يشهدون وباطنه، ظاهرة، زينة؛ وأكمل حلة، أبهى 

والألفة،الحيلة. وتحصعل النفوس، وتطيب المعخائم. فتسل ايديهم، قبل قلوبهم، وتتميافح 
٠العهود وتوثيق 

والأمةعديدة، أعواما لثله واياكم وأعادنا ، الأعمال معالح ومنكم منا الله تقبل 
عندالمزيد، يوم بشهود الكبرى الفرحة واياكم ويلغنا والتمكبمن، النمير بثوب لرفل الإسلأمية 

.انمهالخات تم بنعمته الد'ي لله والخمد • متقا سرر على إحوانا ٠ مجيد حميد رب 



الكريماكهاد 
وله11،11اوويصاد 

قلوبله تتوفق عاطفي مشهد ه أحبابه، ؤيودع أوراقه، يلملم رمضان ذا هو ها 
الهيب،،الختام .الاءازهدا ٠ العدة ااتنازلى( بدأ)العد وقد عيونهم، قبل ٠ الوثن 

كما مد ما على الله ولثكبروا ة العد ولتكفلوا ر : تعالى قال • النعم وشكر ٠ السود بتكبير مجلل 
١ت\ آنبنرن تشكرون( وليلكم 

معحميمة صلة ه انيسة، وليالي بهيجة، اياما الشهر هذا _قن الومنون امضى لقد 
وتححييلثوابه، ورحاء وجهه، ابتغاء ونمعبوا، وقاموا، وجاعوا، ظمئوا، وحالتهم، ربهم، 

وصمعةالمناجاة، ولذة القلوب، صماء من الدنيا، هذه ِمح كثيرا، حيرا فنالوا موعوده، 

الاحرة.ثواب من يرجونه ما فوق الأبدان، 
:التالية الهدايات، انمميام أورثهم لقد 

.وجهه ارداة إلا ٠ تركها إمكان مع ٠ بها الالتزام على بحملهم لم عبادة باداء ت لله الإخلاص ~ ١ 
وجوده،وتلاوته. وسمته، وضلره، بإمساكه، وسلم: عليه الله صلى الله برسول الناسي ٢" 

.امامهم هوماثل وكأنما وقيامه، 

ل١مr٩آم حررغي:7آ/ 



'ّةة-اتئ

عنوالترفع بالخلق، والرحمة والتعفف، الحيبر، من الأخلاق؛ معالي اسنباهل ٣' 
الهوى.واتباع والجهل، به، وانمل الزور، قول من سفسافها؛ 

نفل،صيام من عليها؛ للمداومة يهيى مما عليهات والتعود ٠ بها والأنس العبادة، إلف ~ ف ٠
٠وصدقة ليل، وقيام 

هناكالوثن، حياة -4، الحييام رسمها التي الزاهية، انممورة هده حانب والى 
بهيارأسا يرفعوا لم الدين الحجوبمن، المنكوبن، لبعض قاتمة. وصورة كثيب، مشهد 
اصعابينب، ورأسهم ■ هؤلاء رأس وعلى ٠ الهشيم اد بحمي إلا خرجوا وما ٠ الكريم الشهر 

ؤيكشمواخزيهم، فينسروا امنوا، الدلن سقت الفاحشة تشع ان يحبون الدين الشهوات، 

عبرمربحس، قلب ذي كل ليميطادوا الناس ببمن النتنة شباكهم ويلقوا رمضان، —ق، سوأتهم 
للقيممات د ها ٠ لقلوب وا للعقول ت مسملميلأ ا ت ممملسلأ ور والتهار، لليل ا مكر من لقات( حر 

الماحسةنشيع اُرن يحبورا الدين ت)إن تعالى قال ٠ للأمة العنؤية للقوي مدمرات والأخلاق، 
النور/آائعنمون( لا وأنتم يعنم واس والأخرة الJئيا أييمهن عداب نهم آمنوآ الدين هن 

إذاحتى ببجاحة. بإثمه، يجاهر بل يرعوى. ولا يستحى. لا الخاسر. المعنف وهذا 

كلمن تنادوا عوارهم، وكشفوا شرهم، من وطرو١ والغيرة، العلم، أهل بهم صياح ما 
والعلم،الفضيلة أهل على والثبور، بالؤيل ونادوا مستنفرة، حمر كانهم وثالوا عميق، فج 

أولىبدلك إنهم ووالله أ الحريات ومحيادرة والتكفير، كالارهاب، السوء؛ بالقاب ورموهم 
ويفسدون^رهاب، ويؤسسون الفتنة، يزرعون الدين فهم وانسلت( بدائها ررمتنى وأحرى 

يصلحون.ولا الأرمن -4 
وهنيئا١ والجهود الأبدان وسخر ل والقلوب العقول، بين فاوت كيف I الله فسيحان 

له_قننرد الأخوة حرث يريد كان رص تعالى؛ قال ٠ حرث ما حارث وكل بدل، ما باذل لكل 
٢■ 'لشو;نى/ إ نصميب س الاخزة _هن له وما منها نوته الدنيا حرث يريد كان ومن حرثه 

بحير،رمضان، شهر وعليكم علينا، وأعاد والقيام، انمييام ومنكم من الله تقيل 
٠انميالحات تتم بنعمته الدى لله والحمد ٠ وتمكبمن ونحير، وعر، 



ت|آوالتو |وعةإوتة 
و|وؤذلأص()|وووحود 

علىالله فرضه . العظام ومبانيه ، الإسلام اركان أحد الحرام الله بيت حج 
لسيمعزولا ، هله من بهم لعسييكثر لا ، سميعلأ إل1ه اسيطاع من العمر، قت مره عباده 

إلايصر فلن كفر ومن ٠ رشد فقد أيلماثه من ؛ الحميد الغنى فهو ، ذلة من بهم 
اسملاغمئ البيت حج الثاس على وبل؛ ر ' تعالى ث؛اّآثغال الله يضر ولن ء نفسه 

٩٧: ألعمران آ العائذ عئ عني الله محإل كمر ومذ سبيلا إليه 
،حياته -قت طريق ومعلم ٠ تربؤية إيمانية مدرسة . للفرد بالسبة ، والحج 

أنسية،، قدسية رحلة -قت أياما الحاج يمدسوب ،٠ بدكره يلهج يزال لا تاريخي* وحدث 
تالعمل وشرف ، المكان وشرف د الرمان شرف فيها له يجتمع 

:فقال ، وحل عر ٠ الرب بها أقسم التي الحجة، ذي عشر ت فالزمان ١" 
الدنياأيام أفضل ) ت وسلم عليه الله معلى نبيه عنها وقال ، ٢ المجر ( عسر )وليال 

مثلهنولا ت قال ؟ الله سبيل —ق، مثلهن ولا شل؛ الحجة. ذي عشر يعنى ليشر. ١ آيام 
٠الألباني وصححه حبان. وابن اد، البر رواد ( بالتراب وجهه عمر رحل إلا ، الله سبعل ثت 

٠٥١٤٢٩; ٣١١ا/ حررمي 



-وعرفة ومزدلفة. منى، ؛ العظام والشاعر ، الحرام الله بيت ت والمكان ٢" 
فيه( ٩٦)وهدى مباركا يبكه لثدي للئاس وضع بيت أول إن ) تعالى؛ قال 

٩٧صران أل آمنا( كاذ ينله ومن إبراميم مقام بينان يات آ ■
أياممن ما ) : وسلم عليه الله صلى قال ٠ الله إلى العمل أحب • والعمل ٣" 

رسوليا : .قالوا السر أيام الأيام-يعنى مزهده الله إلى أحب فيها الميالح العمل 
خرجرجل إلا الله، سبيل سقت الجهاد ولا : قال ؟ الله سبيل -هت الجهاد ولا ؛ الله 

ممااعفلم عمل وأي البخاري• (رواء بشيء ذلك من يرجع لم ثم وماله، بنفسه، 
المبرورالحج ) : وسلم عليه الله صلى فيه قال الذي الجمج وهو ٠ بها الله اخميه 

مسلم.;يا، ا الجنة إلا جراء له ليس 

تنميهرنفلير٠ لها لمس عالمعة وتظاهرة * سنوي مؤتمر ٠ للأمة يالنسبة ٠ والحج 

ولحمةإيمانية، -هنوحدة والأدقات،

٠الحاكمين أحكم حكمة على وتدل ٠ الناظرين تدهس مشتركة، ومناسك أحؤية 
ولا، لها حمير لا مطلقة، منافع شهود لندائه المستجيبين عباده الله وعد وقد 

فجكل ص يابمذ صامر كل وعلى رحالا ياتوك بالحج الئاس _ؤن واذذ ) ؛ فقال • حد 
التيالمنافع تلك لأهم التماس يلى وفيما  ٠٢٨ ٢٧الحج ( لهم منافع ليشهدوا غميق. 

:غنمها لهم ويبقى أهليهم، إلى بها ويرجعون ٠ الحرام الله بيت حجاج يشهدها 

:والإخلاص التوحيد 

التلازميلحظ ٠ بالحج ان والأذ ، قواعده ورفع ، البيت بناء لأبان القارئ إن 
:تعالى قال • الشرك ونبذ ، التوحيد وتقرير ، الكبير الحدث هذا بثن الوثيق 

للطاسينبيتي وْلهر سيئا بي تسرك لا آن البيت مكان لإبراهيم بوأنا إد و) 
■٢(ر : الحج ( المجود والركع والئاثمين 

أثتإئك مثا مبل ربنا ؤإسماعيل البيت من المواعد إبراهيم يرفع إد ف) 
مناممكناوأرنا للف مسلمة أمة ذريتنا ومن للث-، مسلمبمن واجعلنا ربما • العليم السميع 

عليهمدثلو منهم رسولا ضهم وابعث ربنا • الرحيم الثواب أنت ائك علينا وتب 
يرعبومن ٠ الحكيم العزيز آنث إثك ؤيركيهم واوحكمه الكماب ويعلمهم آياتك 



وانموااات9تبم )؛

لمنالاخرة ه وانه الدنيا هن اصهلمهساه ولمي نفسه نفه من إلا إبراهيم منة عن 
١٢١ ١٢٧: لزن أنلث فاز ١^ رلإ ث فاو 

مسرمذعير لله ثيهاء ٠ الرور فول واجثنبوا الاوفان من الإجسز؛ فاجمنبوا )
هنالريح به نهوى أو الطير هثحطفه السماء من خر هلكئما بالله يسرك ومن به 

٣١■:اتحم آ ميحيق مكان  ٣
—قن، التؤحيد إعلان وسلم عليه الله صلى النبي .حجة لسياق المتتبع يجد كما 

:منها ، مشرقة مشاهد عدة 

رسولفاهل ) ت عنهما الله رضي . الله عيد بن جابر حديث ضي ؛ التالد-ية ~ ١ 
.لبيك لك شريك لا لبيك . لبيك اللهم لبيك : بالتوحيد وسلم عليه الله يسلى الله 
٠مسلم . ٠١رها لك شريك لا . والملك د لك ، والنعمة . الحمد إن 

فيهارياء لا حجة، )اللهم : قائلا ريه سأل فقد : الإخلاص الله سؤال ٢" 
والتعرض، والوطن الأهل ومفارقة 4 الأموال بدل فان ٠ ما>ه ابن ;واء سمعة( ولا 

٠النفس إلى والرياء العجب لتسلل مفلتة ، للأخطار 

ركعتىقت - والإخلامنء الكافرون، والشي؛ العملي4 التوحيد؛ سورتى قراءة ٢— 
الحلواف

فوحد، القبلة فاستقبل ر : عنه الله رضي جابر، قال ت والمروة الميضا ذكر ٤" 
وهوعلى' الحمد وله الملك، له ، له شريك لا وحده الله إلا إله لا ; وقال ، وكبره ، الله 

الأحزابوهرم • عبده ونحسر . وعده انجر ، وحده الله إلا إله لا . فدير شيء كل 
(وحده 

٠ربه على العبد يقبل ^؟1، ، التوحيد مظاهر أعفلم من وهو ؛ الدعاء ٥— 
وقعوقد * مبتهلا > متيسرعا 4 منيبا 4 راهبا 4 راغبا 4 طامعا ٠ راجيا 4 خائضا بكلمته؛ 

انمسفا،على الوداع: تة بث 

الجمرةرمى وبعد ، المردلضة _قن الحرام المشمر وعلى 4 عرفة وثن المروة4 وعلى 
•التشريق أيام سائر مقن ٠ الوسعلى الجمرة رمى وبعد ، الصخري 

الشريفة،المعانى هده يفقه أن ٠ الشريفة المواطن هده القه أشهده بمن فحرى 
٠روحه _ق التوحيد جذوة ويذكي 4 فلبه أ ممد ؤيجلو 4 نفسيه عن الغبار يئضحس وأن 



الكعبةأن ويا ٠ العبد الرب_ق بيت فالقلب الأرض، الرب-4 بيت الكب أن فكما 
والحبة،، والرجاء الخوف. بالقلب يطيق أن فيينبغي والعمار، الحجاج بها بحليف 

٠السليم القلب وظائف من وعيرها والاستغاثة، والأساعانة، والأناية، • والتوكل 
خيرإ' يكون ما • والدعاء الدكر خير وسلم عليه الله صلى النبي ُبمل وقد 

ماوخير عرفه، يوم دعاء الدعاء خير ) •' فقال عرفة، يوم * الشمس فيه طلعت يوم 
iالحمد وله ، اللك له 4 له شريك لا وحده الله ءالأ اله لا .* قبلي من النبيون و أنا قلت 

عشيةوالنييون أنا فلت ما أفضل ) : لفظ و-قن الترمدف، لواد ( فدير شيء كل وهوعلى 
٠وحسنه الطبراس. رواه ا عرفة 



1وهةلتة9أكةت(آ
(cisuLioll )واولاةد1د

لرسولالطلقة والتابعة ، التام الانقياد فيها العبادات من عيادة من ما 
ببمنؤيتنقل ، متنوعة مناسك _ئ يتقلب فالحاج ة كالحج ، وسلم عليه الله معلى الله 

برسولوالناسي الله، لأمر الامتثال سوى معنى، منها لكثير يعقل لا ، متعددة مشاعر 
،مشعرا يتجاوز وهو ل أخرى تارة حجرأ ؤيرمى ٠ تارة حجرأ فهويقبل ٠ الله 
أندون بسبع، ويرْس ٠ سبعا ؤيسعى ٠ سبعا وهويطوفا ث الأول إلى يعود ثم ا آخر إلى 

)للعدد حاميا معنى يدرك 

إلىبالحاجة وشعروا ، المتابعة أهمية V عليهم الله رضوان د الصيحابة أدرك وقد 
الح^هط^اءمن^ نابها مها ويتمسها ، م المااد طله ، إبراهعهآ مناسالف وح^مءىا^ 

الناسأذن_ؤت أن فما ٠ وسلم عليه الله صلى محمد ، به الناس أولى يد على ٠ وبدعها 
بشرالمدينة قدم ) حتى ٠ حاج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن العاشرة، السنة مقت 

(فدم إلا ٠ راجلا أو راكبا، ياتى أن يقدر احد يبق فلم ) ؛ يواية فت -و، مسلم أم ;٠ ( كثير 
عملهمثل ؤيعمل د وسلم عليه الله صلى الله برسول ياتم أن يلتمس كلهم ر النسائي، دوام 

اا/ئقاى>حرهي;'اا/



اات٠٦9
اإا'تي،.'مح

(واكو١٢تبم 

والوكب، العجيب ايقهد ذلك عنهما، الله رضي ، الله عبد بن جابر ويدسف ٠ ميم لواد 
بحسريمد الى فنخلرت ر : بقوله ، البيداء على ناحته به استوت ، ■^rj، الهيب النبوي 

خلفهومن ، ذلك مثل يساره وعن ، ذلك مثل يمينه وعن وماش، راكب، من ؛ يديه بتن 

وهو٠ القرآن ينرل وعليه ٠ أظهرنا ببمن وسلم عليه الله معلى الله ورسول • ذلك مثل 
مسلمرواد إ به عملنا شيء من به عمل وما ٠ تاويله يعرف 

،والانقياد التابعة من ، المعنى هذا على ينبه ظل وسلم عليه الله مملى أنه كما 
ملمرواد هده( حجتي بعد أحج لا لعلى أدري لا حاش ، )لناحدوا : فيقول 

الأسود،الحجر عنه، الله رصي عمر، قبل فلما ، المعنى هدا انمعحابة حقه وحد 
عليهالله صلى الله رسول رأيت أنى ولولا ، تنفع ولا تضر لا حجر، أنك لأعلم )أنى قال؛ 

محولو~ن ر ت الله رحمه حجر. ابن الحافظ حال • الجماعة لواد ا حيلتك ما • يقيلك وسلم 
معانيها.عن يكشف لم فيما الأتباع وحسن الدين، أمور ه للشارع التسليم ، ١ هد عمر 
الحكمةيعلم ولولم يفعله، فيما وسلم، عليه الله صلى النبي اتباع ه عفليمة قاعدة وهو 
إنما، وللرمل لنا ما ) : أيضا عنه، الله رصي عمر، وقال ٠  ٤٦٣/٢الباري: فتح ( فيه 
عليهالله صلى النبي صنعه شيء ٠ قال ثم ٠ الله أهلكهم وقد المثرين، به راءينا كنا 

والكشف، الأن الرملأن فيما ر : يواية ق -و٠ البخاري نواه ( نتركه أن نحب فلا وسلم 
كناشيئا ندع لا ذلك، ومع ؟ وأهله الكفر ونفى ٠ الإسلام الله أطى وقد ، المناكب عن 

٠ماجه وابن وأبوداود أحمد لواه ( وسلم عليه الله معلى الله رسول عهد على نفعله 
وسلم،عليه الله صلى النبي يسألون ، عليهم الله رضوان ' الصمحابة يكن ولم 

يماكسؤنولا ٠ سينته ذلمون JLJكانوا بل ؟ سنه أو هدا أواجب ، عيرها ولاسقت ، المناسلف —قن 
ويعملؤن. اليوم الناس يمعنع كما ، الفتاوى من والشاذ ، الرحمن يتتبعون ولا ، فيها 

فاتوابه أمرتكم وما ، فاجتنبوه عنه نهيتكم ما ر : وسلم عليه الله معلى فوله بمقتضى 
سمزضه.ا اسمتظعتم ا مه 



cnواكوااهةيدة 
ذشره(9إما0ة وحر0اوه الاله سعائر )_؛_، 

'آ،وم*اودج:ا ربه عند له فهوحير الله حرمات يعظم ومن لك ذ ر لتوافىهساقآياتاو>ج: 
المعدي*الرحمن عبد الشيخ قال  ٢٢الحج؛القلوب( تشوى من قإئها الله سعائر بمفلم ومن ذلك ر قال؛ 

٠كلها كالمناسك ؛ أوغيرها عبادة من باحترامه وأمر ، حرمة له ما كل القه؛ حرمات ر : الله رحمه 
بالقلبإحلالا فتعظيمها بها؛ بالقيام العباد الله أمر التي وكالعبادات وكالهدايا، ، والإحرام وكالحرم 

بالشعائرالمراد ر ; قال ثم متثاقل( ولا متكاسل ولا متهاون غير ، فيها العبودية وتكميل محبتها، و* 
سعائرمن والمروة الصفا راة : تعالى الله قال كما كلها؛ الناسك ؛ ومنها الذلاهرة، الدين علام أ* 

وأن* واستسمانها باستعسانها، فتعظعمها ؛ الهدايا ت ومنها ••• للبيت والقربان الهدايا ؛ ومنها ٠ الله( 
تقواهعلى يبرهن لها فالعظم القلوب؛ تقوى من صادر الله شعاثر فتعفليم وجه. كل من مكملة تكؤن 

 I١■ ٩٨:؟/الر■حض الكريم تيسير ( ؤاجلاله الله لتعفليم تابع تعفليمها لأن ؛ إيمانه صحة و
مناسك-قت والأعيان الصور وراء من المعاني ستقرئ الذي ، المرهف الإيماني الحس هذا إن 

عفلمما فيعفلم والكانية؛ الرمانية الله شعائر سائر الومن.؛قت يستصحبه أن ينبني وشعائره، الحج 
اللهشعائر مع مشاعره وتستقيم * الله آخر ما ؤيوخر * الله قدم ما ؤفدم * الله هون ما ؤيهون ٠ الله 



اخمأ«'كصائ

الناسكأداء  'إ—قت ينه4ك الحجاج من وكثير وسالم. عليه الله صلى نبيه به جاء لما با هواه •ويكؤن 
،الله لشعانر باطني نمئليم ذلك يصاحب أن دون وعيرها، ورمى وسعى، طواف، من ؛ الذلاهرة 

بخلافالرخص، شواذ عن ويبحث والملل، الفتود عليه ؤيبدو * والرائح الغائي برقية بتشاغل فلمحدا 
٠الدين شرائع بقية على يستب وهذا العبادة. ولذة الوقف، بجلالة قلبه عمر من 

اللهذكر اقامة 
تكرارالمناسك لايات القارئ ؤيلحفل • الله ذكر ،اقامة ، وأهمها 4 اليج مقاصد أعظم من ران 

:تعالى قال ، منسك كل عقيب الله بذكر الأمر 
منكنتم ؤإن هداكم كما الحراعيواذكروه الشعر عند الله فاذكروا عرفات من أفضتم ا رقاد 

قضيتم١ *ناذ رحيم عفور الله ات، الله واسغفروا الناس أنامي حيث من أفيضوا 'ثم الصالم لن قبله 
،٢ • ■  ١٩٨: البترن ا كرا ذ أشو أو آباءكم كذكركم الله فاذكروا مناسككم 

۴انشّء إ معدودات آيام ف الله )واذكروا  ماعلى معلومات أيام ف الله اسم ؤيدكروا ) ٣
بهيمةمن ررفهم ما على الله اسم ليذكروا منسكا جيلنا أمة )ولكل ١^٨٢ ( الأنعام بهيمة من زرفهم 

صلىوقال  ٢٧انعج وبشر هداكم ما على الله لتكبروا لكم سحرها كيلك ) ؛٣ الأنعام(الء-ت 
الله_قذكر لاقامة الجمار، ورمى والمروة، الحما وبين بالبيت، الطواف جعل ءانما ) ؛ وسلم عليه الله 

عجاجاكن ) : الملام عليه جبريل له وقال ٠ ( والثج المج الحج؛ أفضل ) • وقال * لترمدى ■ّئا'' ( الأرض 
الهدي.دم اهراق : والثج • بالتلبية انميوت رفع : واليج ٠ احمد ن-لا'• ( تجاجا 

،الله بذكر لم،انه يلهج وأن ، الجليل المعنى هذا يستشعر أن المناسك بهذه تلبس لمن فينبعى 
ينهمك_قالناس من وكثير ٠ اسمه يذكر أن يحب الله فان ، أمر كما ، ودعائه واستغفاره، ، وتكبيره 

٠عاطل ولسانه عاقل، وقلبه * بيادذه المناسك أداء 
شاكرا،ذاكرا. ؤيرجع ٠ الدرس يحفظ أن الحج سن ذكره بإقامة الله أكرمه لمن ينبانى كما 

جماعفالذكر ؛ وأحواله . تقلباته جميع —ن الله بذكر رطيا لسانه يزال لا ٠ مكبرا * مهللا ، حامدا 
وسلمعليه الله صلى النبي أتى : قال عنه، الله رصي بسر، بن الله عيد فعن الفضائل؛ ومنبع ' الخير 
ال) : قال ؟ جامع به نتمسك فباب ، علينا كثرت فد الإسلام شرائع إن الله رسول يا ت فقال ا رحل 

ماجه.ناس ق واثنيمد احمد ;وات ا وجل عر الله كر ذ من رطبا لسانك ال ير 

■أ،ئ 



و|رمةو£آااعهيد0 
واواو1ع(ر1او1لع 

ولحمهفريدة، ومدة مسميه نموس ئن ينشئ كيفا ل العفليم الدين لهدا عجبا 
العرقيةالفروق على ؤيتسامى والرمانية، المكانية الحواجز يتخطى ، عميقا وانتماء متينة، 

والثقافية،اللغؤية التنوعات دهر وJ۵والمائية، السياسية الخلافات ويتجاوز ، والاجتماعية 

لا الإسلامية الأمة ر اسمه ، محلرد كبير نهر مقن والقبائل الشعوب لمختلف 
أالله( رسول الله.محمد إلا إله رلأ ت بلكنته والأعجمى ، الفحييح العربي حين 

لواحد لرب يحسلون . واحد إمام خلف الخمس الحيلوات صفوف تيسحك وحين 
١الأرض أصقاع _ق الفقراء إخوانه بها ليرقي ماله زكاة الغني السلم يقتطع وحين 
إواحد شهر سقن ، والميرب الأكل عن البشر من مليار من أير يمسيك وحين 
صعيدعلى واحد، سك لأداء واحد، شهر -4، واحد،بلد إلى بوفدها أمة كل تبعث وحين 

ءء  ء

لواحد وكتابهم واحد، نبيهم واحد، لرب يلبون واحد٠ لباسهم واحد، 
الموالاةوهوتحقيق ألا ١لعذلام، الدين مقامعد أحد واضح بشكل يتجلى ٠ ذلك يفعلون حين 

حميعوتذيب الروابط، حميع تجتاح التي الإيمانية الأخوة برابطة وشعورهم المؤمنين، بين 

اا/ا/آلامحروض:7أ/



ر؛(واكو |وتودإبم 

ر'مة.رهمّة

الصلاة_ jj،أمنوا والدين ؤرسوله الش وليكم إئنا ) : تعالى قال ٠ الفوارق 
همالله حزب فان آمنوا والدين ورسوله الله يثول ونن ٠ راكعون وهم الرقاة ؤيوتون 

.٧١; التوبة إ بعض أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون ) : وقال ، ۵٦ ٥٥؛المالئة ( العالتون 
٠الواحد البنيان ولبنان الواحد، الجسد أعضاء على وحرمات حقوقا تقرص الموالاة وهده 

يزيدون،أو ألف مائة يديه وبين عرفات، حطبة وسلم عليه الله معلى النبي حسدها 
_قهدا، شهركم ه هدا، يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم دماءكم إن ) : قال حين 

روادمسلم.ا هدا بلدكم 

اختلافعلى الكفار من البراءة : ومقتضاها لازمها ومن الموالاة، هده وبإزاء 
البراءة،تلك لإعلان المناسب الميدان الحج موسم كان وقد ٠ ومللهم أصنافهم 

ورسولهالله من بناءة ر : براءة سورة صدر تعالى الله أنزل حيث ومكانا، زمانا 
أثكمواعلموا أسهر أربعة الارينن _قت ضييحوا ٠ االسرىن من عاهديم الدين إلى 
يومالناس إلى ورسوله الله من ان وآذ ٠ الكافرين مغزى الله وأن الله معجزي عير 

ثولثمزان لكم هيجوحير تبتم فان ورسوله المشركين من بريء الله أن الأكبر النج 
وعن٠ ٣ ١ ئ انتوبة أليم( بعداب كهزوا الدين وبقر الله معجزي عير أقكم فاعلموا 

_قتالحجة تلكر عنه، الله رصي ٠ بكر أبو بعثني ر : قال ، عنه الله رضي هريرة، أبي 
يطوفولا مشرك، العام بعد يحج ألا بمنى: يؤذنون النحر، يوم بسهم المؤذنين، 

البخاريدواه عريان( بالبيت 

منالبراءة شواهد من العديد وسلم عليه الله صلى النبي حجة تضمسع وقد 
:هديهم ومخالفة المشركين، 

(ملك وما ملكته i هولك شريكا إلا ٠ لك شريك لا لبيك ) : يقولون كانوا التلبية؛ ِمح ~ ١ 
٠بالتوحيد فأهل 

الله،حرم أهل نحن ت يقولون كانوا الذين فريس لمشركي مخالفة : عرفة إلى الجواز ٢" 
٠منه نخرج فلا 
كانواالدين للمشرين حلافا ، انميضرة وذهاب الشمس، مغيب بعد عرفة من الدفع ٣" 

٠الرجال رووس على كالعمائم الجبال رؤوس على الشمس تكون حين عرفة من يدفعون 
ثبيرأشرق : يقولون كانوا الذين للمشرين خلافا الشمس، يللؤع قبل مزدلفة من الدفع ٤" 



واودورأ(اات9س 

٠الشمس علمه تشرق المزدلفة ه لجبل ، ينير كيما 

لاسيماالسدركثن> مخالفة قمثو عل، الشرسة استقرت ر ; الله رحمه القيم، ابن قال 
:تهوسصاسدابن ( كاسك اث 

كلألا ر ت فال حنن عرفة خطبة سقن وأهلها الجاهلية من البراءة هده فرر وقد 
الجاهليةوربا  ٠٠•موضوعة الجاهلية ودماء ، موضؤع فدمي تحت الجاهلية أمر من شيء 

مسلم.رواه ( الله كتاب يه اعتميمتم إن بعد تضلوا لن ما فيكم تركت .وفد . موصؤع. 
ممعطفاةأمة من أنه يشعر أن حاج كل به يرجع أن ينبني الذي اسلمم الدرس إن 

هدى، جاهلية أو إسيلأم إلا ثم إيأس وأن ٠ الميل لأفضل وهديت ، الأمم سائر على حيرت 
)ومنل يبلون لا الذين صبغة أو ، الله صبنة i الشيطان حرب أو ٠ الله حزب ، ضلالة أو 

لمومحكما الله من احسن ومن ) ٠  ١٢٨ن البقرث ا له ويحن صبعة الله من أحسن 
■٥:ائاندة ا يوقنون 

باسباببالأخذ أهلها تقميير بسبب ، وعسكريا ماديا متخلفة بدت ؤإن الأمة، وهده 
أنما والأخلاق، والشراثع، العقائد، من شديد ركن إلى نوى إنها ,الأ والإعداد، القوة 
قال. به الله أكرمها الذي دورها ونودي ٠ لخيريتمحا تعود حتى والفرج، بالفتح الله ياذن 

وتومنوذالمنكر عن وينهون بالعروف نامرون للماس أخرجث أمة خيز كنتم ) : تعالى 
الهزيمةمن الحال بلغ مهما يحزن، ولا يهون' آن للمؤمن يبي فلا  ٠١١■عمران ال ( بالله 

١٢٩ال.سران ( موبذ كثثم إن الأعلون وأنتم نوا نحر ولا نهنوا ولا ر : الظاهرية 
موسماالحج موسم من تتخذ أن وتخحيمعاتها، فئاتها بجميع الأمة. أحرى وما 
والاقتصمادية،ارياسية، الوتمرات فتعقد المختلفة؛ مصيالحها _عت والتباحث للتلأفى! 
كثيرة،مشكلات لانعلت إذا عام، كل ذلك ؤيتكرر الحج، موسم _قت والاجتماعية٠ والعلمية، 

•متماسكة فؤية خصيومها أمام الأمة وبدت جمة، صعاب وتذللت 

'م،»انحء





واكووه(ااععإJدة 
)ها|مء|ذرى(

:التقوى 

واجتنابالله، أوامر بامتثال التقوى تحقيق إلى تهدف الدين شرائع جميع 
:تعالى قال ٠ الله يتقوى بالأمر مختتمة ، حاصهة بهيمة ، الحج وآيات ٠ نواهيه 

١٩٦البقرذ: ا العصاب مديد الله آن واعلموا الله ...واثقوا لله والعمره الحج انموا و) 
الانباب(أولي يا وايثوني الثموى الراد خير مال •وثرودوا - معلومات- أقهر العج )

.١٩٧;المقرن

ملأثائر وس عليه إئم ملأ هن فنجل فص معدودات أيام  ٠٩الله ادكروا و) 
T-T: ١لبقرذ ا تحسرون إنمه آثكم واعلموا الله ثقوا و١ ائمى ؛، jJLعليه إثم 

٣٦انمح ( منكم المئوي يثاله ولكن دماؤنا ولا لحونها الله ينال لن )
ولا، محفلورا يرتكب ألا ورعه، وسسير 4 قلبه .خبيئة الياسك! ه تخاطب فهي 

إثمأو جدال، أو فسوق، أو رفث، _قت يقع وألا كفارة، أو فدية، أو هدي، _قن يفرط 
محفوظة،معلومة، دقت، مهما قربانه، جميع ان تشعره ذلك جانب ؤإلى لحج* اه 

١٢دي:حرر  /٥/fA١م^



ا'يء.مح،ء

١٩٧: البقره ا الله ننلمه خير من ثقعلوا وما ر مشكوره؛ 
يمكنلودات، UL٠أياما الحاج بها الضيارمة الذاتية الرقابة هذه إن 

وكانما، وطنه إلى الوقق الحاج به يرجع ، مسثديم وسلوك i منهج إلى تتحول أن 
.رقاد من استيقظ أو ، غفلة من تنبه 

الغلقحسن 
ُ

وزيادةالسمة، بعد من الحج ؤثن . عداب من قطعة والسفر سفر، الحج 
والاحتمال،انميبر من د رفيعا حلقيا مستوى يتطلب ما الازدحام، وححيؤل الكلمة، 

واثميفح،الايثار، على وتحمل الأثرة، عن تتسامى بالغة، وأريحية الضجر، تدفع 
)محلا: تعالى قال - النفس الشهواتوحفلوظ تهرم الأمارة، للنفس ومجاهدةوغاليه 

:الجدال ) الله: رحمه ، عحناء قال .  ١٩٧: البقرت إ الحج ٩ جدال ولا فثوى ولا رفث 
(يغضبك و تغمييه حتى معاحبك تحايل أن 

وسلمعليه الله صلى النبي دفع وقل الرفق، الاجتماعية؛ الأحلاق أجمل ومن 
روقال؛ ٠ إليهم بسوطه محاشار للإبل٠ وضربا ا، سديد زجرا وراءه فسمع عرفة، يوم 
٠البغارف نواء ( بالايضاع ليس البر فإن ؛ بالسكينة عليكم : الناس أيها 

وسلمعليه الله صلى النبي أردف وقد التواضع، : الكريمة الأخلاق ومن 
دلومن زمزم وشرب ، الردلفة من دفع لما د عنهما الله رضي عباس، ابن الفضل 
٠مسلم رواهما ■ النايس منه،سائر يممرب 

رضيعائشة، حاضت هسمن ؛ الزوجة معاشرة حسن الأخلاق مكارم ومن 
كتبهأمر ازهدا ر قائلا وعراها، ، سلاها تبكى، فوجدها علمها ودخل عنها، الله 
يابها اذهب ز : قال الحج، بهد بعمرة ناش أن ألحت وحنن ٠ ( آدم بنات على الله 
رجلاوسلم عليه القه صلى الله رسول وكان ر ( التنعيم من فاعمرها الرحمن عبد 

٠مسلم رواهما ا عليه !ابعها هويمتا ا إذ ٠ سيهلأ 

خلقيةلقيم تؤسس أن يمكن . اثميارمة والأداب ، الشاقة الرحلة هذه إن 
لسأن بهد ، كله العمر رحلة بها ؤيتحلى ، رجوعه بعد الحاج يلترمها ثابتة، 
.المعدودات الأيام تلك —قن ، ثمارها وجني ، آثارها 



واJحجر٥(اات9تبم 
2»

والأستقائالتوبة 

،آمالهم السلمين من ممر عليه يعلق • السلم م؛اة _ق عفليم ث مل الحج 
الستقيلفيها ستشرقون جديدة مياة باسسناف ؤإيذانأ ْلريق، مفرق ؤيرونه 
مالحجغرول لا • وال،ياْيي التفريط لحياة وهجر الاستقامة، على وعوم بتفاؤل 

عنه،الله رْتءى العاص، عمروبن ضن ؛ ميلها ما تجب التي الكبار الكفران أمد 
فقلت؛وسلم، عليه الله صلى الله رسول أتيت مليى، مق، الإسلام الله جعل ئا مال؛ 

(؟ عمرو يا مالك ) : فقال ١ يدي فقيضت ضعْل، : مال . فلأبايعك يدك اسط، 
أنعلمت أما ر I مال ٠ لي Jعفر أن ■ ملت آ ؟ ماذ١ تشترط ر مال؛ ٠ أسترط ملت؛ 

رواهإ قبله ما يهدم الحج وأن مبلها، ما تهدم الهجرة وآن قبله، ما يهدم الإسملأم 
ملم.

ضيق،ولم يرفث،، فلم حج من ر : مرفوعا عنه، الله رميي هريرة، أبى وعن 
:واشارة بشارة، الحديث، و_قمدا عليه. متقق ( أمه ولدته كيوم ذنؤيه من خرج 

وميإذا ، تسعين ابن فيرجع I السيئات مغفرة وهى ظاهرة، فالبشارة ١— 
ريميه ء و1ر9سا م^ف^د،ه ، طعه خطعيه لا ، كابن الشرط^ 

فلاي1طخعليها، يحافظ أن الكرامة بهده حظي لن فينبغي : الإشارة وأما ٢' 
الحجالله، رحمه اليمعري، الحسين فسر ومد ال،وام،ى- ب،أدواد الييضاء م،ءهيخته 

أعْلممن وهذا . إ الاحرة _ق راغبا اكنيا. ِق زاهدا يرجع أن :) بقوله البرور 
القيؤل،علامات 

بالتجاراتالله ابتغاءفطيل 
الجاز،وذو ومجنة، عكاظ، كانت، : مال عنهما، الله رميى عباس، ابن عن 

أقجناح عليكم )ليس فنزلت،: الواسم، ث يتجروا أن فتاثموا الجاهلية، أسواق 
عنه،الله رم،وب عمره مولى ْيالح، أبى وعن • البغارتم، يراه ( ربكم مذ ممعلأ ثبثموا 
إلامعايئ،هم كانت، وهل : مال الحج؟ :؟ن تتجرون كنتم أميرالؤْنين، يا ملت،؛ مال؛ 

4الحج؟
مئانيلتحقيق الإسلامية الثعوب، مءقتلْ، لالتقاء فرصة الحج موسم إن 



'تياكِاا

أندون الاقتمعادية، والحالح التجاره، ومنها متبادلة، ومميالح مشتركة، 
ا،لناشملاه-اوء، مزاولة سقت الأمة عن الجناح الله رفع فقد ؛ النسك قدر من ذلك يغمى 

هذااستغلال اليوم السلمون أحسن ولو ٠ والخير بالقوة عليها تعود آلتي الحيؤية 
االشيركة الامملأمية لمؤق ١ ر سعمى لما يوسسس أن لأمكن لجانب، ا ١ هد من ؤبميم ل١ 

فيماؤيحقموا ، التجارية والأتفاقيات الشود ؤإبرام منتعاصم، عرمى خلال من 
٠المذل العالمي الابتزاز عن ، يكادواأو ، صيتغنوا الذاتي، الاكتفاء بينهم 



aSuujJ\Q الهضدة

وسلمعليه الله صلى نبيه سنة —ق، ١ وكل • كرا وذ شانا الله كناب ه ا الذبح ر للنسك ان 
بمكان.الله من يقع الدم فإن العبودية، مذلامر أعفلم من لكونه إلا الق ذ وما ٠ وفعلا فولا 

والعقيقة،والهدى، الأضحية، متعددة: صور له والنحر، بالذبح، سبحانه إليه والتقرب 
والمدية.

لخليلهالله ابتلاء وهو الإيمان، مواقف آعفلم من بموقف النسيكة اقترنت وفد 
باياتالواقعة هذه الله وخلد الملام، عليه إسماعيل ابنه بذبح الملام، عليه إبراهيم، 

ُ A منهبلغ حلما . حليم بغلام رفبسرنامح * تحالى قال بمثلها، الإتيان عن الفصحاء المنة تعجز 
تونرما افنل أبت يا فال نرى ١ ناد فانفلر بنك ا'ذ أني المنام -ق أرى إني بس يا فال السس 

فئ. إبراهيم يا أن وناديناه . للجببمن وثله أنلنا فلما . الصابريرر مى الله ساء إن سجدني 
عذأليمابذبح وفديناه . الممتن البلاء لهو هدا ؛ن ■ المنسنيذ نجزي كذلك إثا الرؤيا صدقن 

v■١الصافات/ا-ا 

وسلم،عليه الله صلى محمد دين إبراهيم، ملة من انمقليم، النسك هذا وبقي 

;١١-م/ ذي;حمر 



ا'مة.بىء

فتعالى قال الJالمتي٠ لرب توحيدها بها وتعلن السلميند أجيال لتوارثها إبماليه* شعيره 
:وقال الأنعام/آا'ا، ،،_( i،Jlرب لله ومماتي ومحياي إقص-لأنىوسكى )قل النسكت عموم 

انمويدكووا نهم سافغ رلينهدوا الحج حصموص وقال-ؤت الكوم/آ، واننر( لربك رهصل 
(المقير البائس وأْلعموا منها فكلوا الأنعام بهين؛ من ررمهم ما على نعلومات ايام ه الله 

الأنعامبهيمة من ررفهم علمحزما الله انم ليذكروا شغا جعلنا امة رولكل ت وئال ، انمج/خ* 
والحسابرينقلؤيهم وجلئ الله ذكر ١ ءاد الذين ■ النيتثذ وبشر أسلموا فله واحد ءاله فإنهكم 

فناثرمن لكم جعلناها ينفقون.والمدن رزقناهم ومنا الصلاة والقيمى أصابهم ما عي( 
وأطعموامنها فكلوا حنوطا وجبت ا فإذ صواف علمها الله اسم فاذكروا حير قيها لكم الله 

ولكندماؤها ولا لحومها الله ينال لن ئسكرون. لعلكم لكم سعرناها كذلك والنثر القانع 
ين(وبشر هداكم ما على الله لتكبروا لكم سخرها كيلك منكم اليقوى يناله 

تالتالية الفوائد المحيومن هده من ؤيوحد الخج/ق'آ~'اآ. 

الذكر.ق ورديضها > ة الصملأ هسعم وأنه > السمك شان ظم ع ١
وتكبيره.وشكره، الله، ذكر لإقامة مظهر أنها ٢" 
والإخبات.له والإسلام الله، بتوحيد مقترن أممي مشعر أنها ٣" 
٠التقوى تورث أنها ٤" 

فقدوسلم، عليه الله صلى الخير، الماس معلم بها اعتنى العفليمة الخحيائصن ولهده 
بالدينةوسلم عليه الله صلى النبح؛، أقام ر قال؛ * عنهما الله رضي عمر، بن الله عبد لوي 

رصحى: قال عنه، الله رصي مالك، بن أنس وعن والترمذي. احمد لواد يضحى( ستبن عشر 
علىرجله وضع وكبر• وسمى، بيدم• ذبحهما بكبشمح، وسلم عليه الله صلى النبي 

متفقطيه.صفاحهماا 

عنللمؤمن لتكشف حكمتها، وتامل معانيها، وتذوق الشعيرة، هده استشعارعظم ءان 
أودماء( )إسالة أو لوح( )ازماق مجرد تكون فلا والمسيكة، المقيدة ^؟j، الوثيقة المسلة 

ضحاياكم.الله تقيل وتقوى. وشكر، وذكر، وتكبير، وتعفليم، وتنسك، تعبد، بل لحم( كل أ) 
التقوى.وأعاصكم وهداياكم، 



9ااذقر1وععإبمة 

اللهبدكر السمرة والؤصية الفاثقة، الناية يالحظ الوحمين نصموص سقن التامل إن 
الشواهدسموق هبنا ولوذ ١ الثواب مقت ووفرة الأسلوب، —قت وتنوعا اليحيومى، ه كثرة تعالى* 

:منها وننتخب . القام بنا لطال 
آمنواالدس أيها ريا ، المقر3/أهاا أدكركم رفاذكروني النكبوت/هت، أبجرآ رولزكراش 

ئ.٢  ٤١الأحزاب/سوهمحنةوأصيلأم( ئيتا يكزا اض ادكزوا 
مليككمعند وأزكاها أعمالكم بخير ائبثكم ألا ر وسلم: عليه الله صلى الئبي وفال 

عدوكمثلموا أن من لكم وخير والورق الدهب إئماق من لكم وخير درناتكم _قن وأرمحعها 
الترمذي,;داء Jعالىإ ايله ذكر قال بلى قالوا اعناهكم ؤيضربوا أعنامحهم فيضربوا 

؟والتحضيص والحفاوة العناية هده سر فما 

؟والنهار الليل صفحة على الأذكار أزهار الحكيم ااشا;ع نشر ا وئاذ 
ؤيتصحرالدكرا. و رالعقيدةا ببمن العميق والاتحسال الوثيق، الارتباط هو ذلك سر 

:متعددة وجوه من ذلك 

|/حآئاما'آ/>ررهم:



ع

)فول: من مركبة حقيقة له الذي الإيمان، مسمى جزء اللمعان( رقول أن ث أولا 
النىهوالأسعلأناللسانأ قول يتضمن والذكر الأركان(. وصل الجنان، واعتقاد اللمعان، 

^.ياد,واككيير،واكعاء.̂ ٠

واستحثاثالنافلة. النفس -ه لها واستحياء العقيدة، لفردات تاكيد الذكر أن ت ثانيا 
وحضوره.لرسوحه، سبب الشيء ذكر إدمان أن ريب ولا الغافلة• الهمم  Atلها 

ابنقال ٠ القلبية العبادات أشرف هى التي المحية( ر مقام لتحقيق سبب أنه ■ ثالثا 
ومدارالدين، رحى وقطب الإسلام، روح هي التي المحبة، يورثه أنه ر • الله رحمه القيم، 

أرادفمن الذكر. دوام المحبة سبب وجل • سببا شيء لكل الله جل وقد والنجاة• المعادة 
العلم؛باب أنه كما والذاكرة. الدرس فانه بذكره، فليلهج وجل، عز الله محبة ينال أن 

الصهيب.الوال الأفوم( وصراطها الأعظم. وشارعها الحية، باب فالذكر 
ابنقال الدين• مراتب أعلى هي التي الإحسان، مرتبة إلى للؤصول سبب أنه '' رابعا 

يراه.كانه الله فيعبر الإحسان؛ باب مق يدحله حتى الراقية، يورثه أنه ) ت الله رحمه القيم، 
البيت(ءالى الوصول الى للقاعد سبيل لا كما الإحسان، مقام إلى الذكر عن للغافل سبيل ولا 

المعيب.الوال 

وتفسدالعقيدة، _قن تقدح التي الشيطانية الشبهات من وصيانة وقاية أنه ؛ حامسا 
الأشعري،الحارث حديث _قت حاء • سيطاني هجوم كل من إيماني حرز فالذكر القلب؛ صفاء 
حرجرجل كمثل دلك مثل هال الله ئذكروا أل •روامركم مرفوعا ، الطويل عنه، الله رضي 

الالعبد كذلك منهم نفسه فاحور حصبن حمين طى آثى إدا حمى سراعا آثره العدو-قت 
الترمذي.;ءاء الله( بذكر الأ السيطان من يقسه يحرز 

وسعارهم.الصمالحين. صفات احعس من رالذكر( يكون ان ذلك، بعد غرو، فلا 
فيهيصلي الذي محهلاه من يقوم لا ،كال وسلم عليه الله صلى محمد الذاكرين، وسيد 

ةياح،ذوري___؛، وكانوا محام. الشمس هللعت ١ محاد السنس، ثهللع حمى العداة آو الصبح 
.زءاتْسلم . ويتبسم صصمكون الجاهلية، مر أه 

ابنحكى فشو العقيدة، وحراس الدين، أثمة من الوفقون جرى المس هدا وعلى 
ِشوسدا للملة، ناصرا به وحسبك الله، رحمه تيمية، ابن شيخه، عن الله رحمه القيم، 

حلسثم الضجر، صلى مرة، تيمية، ابن الإسلام، شيخ رحضرت •' قال ، البدعة أهل وجوه 



والذكرالسيحة 

اءبمت»امِام

اتئدولوثم غدوتي هده : وقال إلي التفت ثم النهار، انمياف ص فرس اش تعالى الله يدكر 
إجمامبنية إلا الذكر أترك لا ت مرة لي وقال ٠ هدا من قريبا كلاما أو قوتي. سقطت الغداء 
معناه.هدا ما كلأ أو آخر. ندكر الراحة بتلك لأستعد واراحتها، نفسى، 

يوثقونخلاله فمن الإبمازث غداء.ودواء،وشفاء»لأهل )الذكر( أن ضن وبدلك 
والنه١لشيهلان. طائف عنها وينفون العبودية، بمعاني قلوبهم بمعبودهم*ويحيون صلتهم 

•الستهان 
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وميلاشاكلته. إلى طبيعيا انجذابا ذلك يورثه الله، بميبنة الومن يصمطبغ حن 
عنهم،بعيدا كان إن إليهم الهجرة( ر على ذلك فيحمله الأيمان؛ ست شركائه إلى عميقا 

الأيمانيةهبالأخوة الومن فيشعر ٠ بنزظهرانيهم كان إن فيهم، وانغماسا اليهم، وانتماء 
بنوألفط . وبالمؤمناتي بنحيره أيدك الذي هو الله حسبك فاة ر ؛ تعالى وصف كما • قلبه 

عزيزائه بينهم أك الله ولكن قلوبهم بن ألمف ما جميعا الأرؤس ه ما أنفقت لو قلوبهم 
المؤمنونصرب وقد  ٠١■ث انمعر إ إخوة المومنوذ إئما ) ؛ وقال * ٢ ٣ لائماو ا ا خكيم 

نزلما ) قيل؛ حتى المدينة، -قن الأول، الإسلامي المجتمع بناء عند الأمثلة، أروع الأوائل 
عراها،تنقحمم لا الإيمانية الأخوة هده أن والعجب ٠ ( بقرعة إلا أنحيارى على مهاجر 

أيهايا ) : تعالى قال أ أخاه فقتل ادها أفر أحد الشJطلان استزل لو حتى عقدتها، تنحل ولا 
ضنبالأس ؤالأسى ضو 

أخاالقاتل فسمى ،  ١٦' ت اسمر إ بإحسان إليه وأداء بالمعروف محائباع سيء أحيه من له عفي 
للمقتولأ

/r١٤حررذي;هfم٨/٢



"ضآ»ممح

والتجاذب،التنافس. روح على يقوم لا ٠ فريدا اجتماعيا أداء القلبية الأخوة هده وتثمر 
نعاونواولا والقوى المر على وئعاونوا ) : تعالى قال والتناصح، التعاون. على بل والتنافر، 

.للعلاقات ؤصيانة للحرمات، رعاية أقرائها تكسب كما ٢، ث 'لماندة ( والعدوان الإثم عنى 
التقوىيحقره. ولا يخدله، ولا يفللمه، لا السلم؛ أخو السلم ) ؛ وسلم عليه الله صلى قال 

يحقرأن الشر من امريء بحسب صدره. ءالى ؤيشير أ ههنا التقوى إ ههنا التقوى ل ههنا 
٠وغيرت ملم ردام ا وماله وعرضه، دمه، حرام؛ السلم على السلم كل • السلم أخاه 

وأقوىالإسلامي، الحتنمع ضمانات أعفلم الإيماني، والروح العقدي، الباعث تنمية إن 
رحاب_ق واللغات، والأعراق، والقبائل، الشعوب، يصهر فهو ووحدته؛ تماسكه أسباب 
الواحد،بالكتاب ؤيومن الواحد، النبي ؤبمبع الواحد، الإله يعيد الدى الواحد. الجتمع 
.واحد رحل قلب على ، الواحد للإمام ؤيمليع ويسمع، 

التحرباتصور تتلاشى الإيمانية، المجتمعية الثقافة هده وشوي الاعتقاد، هدا يستقر وحمن 
الجميعويبد،و أوصاله، قطع التي المحدئة التمينيفات وتنتقي المجتمع، عرى تنميم التي الباطلة 

تفاضلواوان الإيمان، اسم يسعهم لكن والعمل، الإيمان سلم  Atمتفاوتة مراتب على واحدق أمة 
شه.

ضحالةيدرك الأخرى الأمم يربط الذي الاجتماعي العند إلى الرء ينفلر وحثن 
للكسر.قابلة قومية، عميييات أو دنيؤية، نفعية روابط على ١لموسعس بنائه وهشاشة عوره، 
الغربية،رالJيموفراطيةا متمثلة-هن والأمة المجتمع لتسيير الأداء صمور أرقى يتامل وحثن 

للغالبحسمابات وتميفية ، وضغاين ودساسى، ومكائد، معساحنات، من تقرره ما يبصّر 
١الحديثة الدنية بالدولة يسمى فيما المغلوب، على 

مشدودامتماسكا، متينا، بناء الإسلامي المجتمع تبني الحسحيعة المقيدة إن 
عليه.متفق أصابعه. بين شبك ثم ( بعضا بضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن ) كالبنيان•' 

اليهودطرائق عن أغناها وما المقيدة، مكنؤن إحياء إلى اليوم الإسلامية الأمة أحوج فما 
أولها.أميلح ما إلا الأمة هده آخر يصملمح ولن * يعلمون لا والذين والنصمارى 



وااللأ1لةلاآ|وهضدة 

وقدالأولاد. ومحضن والأسى! الذكر، الزوجين؛ وملتئى المجتمع، نواة )الأسيرة( 
وشروط،وعقد، من.خطبة، النكاح؛ أحكام ه وقمل عناية، ايما الحنيف الشرع بها عنى 

وعدد،ولعان. وفسيخ. وحلع، ْللاق، من الفراق،؛ باذكام عني كما • ونفتة وعترة. ووليمة، 
ارتباطعلى الضهوء سدلطا هدا، حدسا _قت إننا إلا • القمه كب |قن مبسيوطة بتمصيلأت 

.الكريم العقد بهيا العقيدة 

آياته)ومن فقال؛ والاعتبار، للتفكر آية يبخا العلاقة جعل الله أن بائرة؛ قاول 
لأيةذلك| إن-ف ورحمة، مودة بينكم وجعل إليها، لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم حلق أن 

كماالرجل، من حلقت، المرأة إن بل الرجال، شقائق فالنساء ٢. ١ ; الروم ( يتفكرون لقوم 
٠زوجها منها وحلق واحدة، نفس من حلقكم الذي دبكم اتقوا الناس أيها يا ر : تعالى فال 
.١ الناّ ا ونساء كثيرا رجالا منهما وبث 

:حه1يرين انعرافتي ينفى الزوجثن، بثن العلاقة لطبيعة رفيع، كريم، ناسيس وهذا 
كانتكما رشيحلاناا أو رنجسساا واعتبارها للمرأة، الازدرائية النظرة ؛ أحدهما 

م  ١٤٢٨ /V/ .آ ٠٠٢٠حرر 



اوالأسرة |وهق1دة 

.المرأة ونبي والرهبنة1 التبتل، وتدعوالى الحرفة1 اونم،رانية تضخه 
وطراورمتعةرقضاء إلا المرأة -قن ترى لا التي ١لبهيميةب الحيوانية اليفلرة • الثاني 

.الأنسانية القيم جميع من ا مجردة ورشهوة ا جسد 
.( الرحمة ر و المودة( ر و محلا و ( رسكنا : عمره وشريك زوجه، الومن-ق فيرى 

الله.بكلمة مؤش شرعي عقد الأسرية، الحياة بابتداء يؤذن الذي ا النكاح ورعقد 
النبوي)الإعلان وطم-4 عليه اللمه صلى الله رسول ذلك أعلن كما الله، بامانة موش 

-4فقال يزيدون، أو ألف مائة يديه وبثن الوداع، حجة -4 عرفة، يوم ا الإنسان لحقوق 
بكلمةفروجهن واستحللتم الله، يامانة أحدتموهن فإنكم بالساءل واستوص،وا ر حمليتهث 

التامة،الرعاية الزوج على يوجب إلاهي وأمان رباني، عقد من فباله • سلم نت١د ( الله 
٠أذى ولا من، غير من العقدأ بمقتضى والوفاء 

سمعهيقرع الزوج، قبل من وانقباض كراهة من عارض الزوجية للحياة عرض ا إذ ثم 
سسكرهتموهن فان ر : العقل وأغوار القلب، اعماق يلامس لطيف، تنبيه نظره• يلفت و• 

إلىوثركن الله، لوعد فيطمئن I  ١٩اء؛ النا كثيرا حيرا فيه الله ؤيحعل شيئا، تكرهوا أن 
البيت,العاقية،وسلم يحمد ما فسرعان والأمل، الحسبر 

بعلاجهاالعاقل الزوج القرآن يامر زوجها، على وترفع نشوز الرأة ُس ببدر وحض 
رواللأتىفيقول: الموعظة. وهى العقيدة؛ بموحيات فيه يبدأ متدرجا، مترفقا، علاجا 

يتمادى،يدعه لا ولكنه واضربوهن( المضاجع 4 واهجروهن فعفلوهن نشوزهن تخافون 
الطاعة،إلى رجعت من ي۵الم ولا الله، فلينق المطلوب حممل ا فإذ مقاصد، لا وسائل فتلك 

:سبحانه الكبير( ) العلى( ) وهو يحميها، من فلها الصمور، من صورة بأي عليها يبغ ولا 
يرتجنافحيسد -٣، الساءت ( كبمرا عليا كان الله إن سلأ سبلعلمهن تبغوا فلا أطعنكم إن ف) 

.ظلمها من فيمتنع العفليمثن، الأسمثن بهيين الأية لختم التقي الزوج فراثمى 
جوانبالله. شاء إن استمرارها. 4 -وتكؤينها، ■4 الأسرة( ر العقيدة( ر تكتنف وهكدا 

الموفق.والله أحر. 



CTوالأسرة)]1وعةيتة 

ماة_قن واقع وذلك الطلاق. لفظ الزوج وأطلق المحدور، ووقع الأمور، تفافمت إذا 
٠الفراق من ، ■حينئو مناص فلا عدة، لأسباب ومتوقع، . البشر 

تعالى:قال كما ، المروق( ) هو كريم واضح بإطار الزوجية الحياة توطر والشدة 
فانالأذى. وكف الندى، وبدل الجميلة، بالتسحبة أى ،  ١٩النساء: بالعروق( روعاشروهن 

و.هت، باحسيان( التسريح ر من بد لا بل المنكر( ر الأستمراره يسؤغ فلا الإطار، هدا كسر جرى 
فجور.قت.مميومة.أو ضجيج، دونما والمتر، وانميون، الملاسة، على يدل ما التسريح لفظ 

فلا،  ٢٠؛تجرئ ( بامسان تسريح او بمعروف فإمساك ) : تعالى فال ؛ ثالث خيار ئم وليس 
ابتزازها،أو أوضل، بقول، إيذائها أو تعليقها، من انممور؛ من صورة باى )الضارة( تجوز 
يْللقها،كان ٠ بها محللقته تعديب من اللئيم الحقود، يتمكن خفية، ممارسات وتلك 
التعييرلكن ؤيوذيها. الدة، عليها ليطول راصها، الانقضاء على عدتها شارفت فكلما 

حياةببن فرفت التي الله بنعمة ؤيدكر المارسات؛ تلك عن الومن يردع الرهيب القرآنى 
بمعروف.فامسكوهن أجلهن، فبلغن النساء طلقتم ا واذ ر : تعالى قال والإسلام. الجاهلية 

م ١٤٢٨حررأي;7آ/7/ 
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ولانمه، ظلم فتي ذلك ضل ومن لتسدوا مرارا تمسكوهن ولا بمعروف، سرحوهن أو 
والحيةالكتاب من عليكم أنزل وما عليكم، اش نعمة واذكروا هزوا الله آيات تتخذوا 
٢٢١البقرت: ا عليم شيء بكل الله أن واعلموا الله واتقوا به يا،ذلكم 

سويا،بالكث فيلزمهما الغتمuبتي، للزوجثن مدا الله يحد الرجسة' اس؛ محابان 
علىالقائمة الزوم؛ي' عقيدة من الستمدة الايماتيه يالضمانات ذلك تْلبيق ؤيعيْا، 

إذاالنبي أيها يا ) ؛ تعالى قال ؛ قضائه وحسن بحكمته، والثقة وتقواه، الرب، تعْليم 
بيوتهنمن تخرجوهن لا رب،ةم الله واتقوا المدة وأحم،وا لعدتهن قْللقوهن الش،عاء ْللمتم 

نصهظلم فقه الله حدود ثد ومن الله حدود وتلك مبيئة بفاحشة يأتين أن إلا ولايخرجن 
١الخللأو: إ أمرا ذلك بعي، _J^، القه لعل تدري لا 

قالتعالى:أوجعيباقيه؛ استرجاعميواق، من والْللأقلأيهورحقامحمو1ْاللمرأة: 
زوجال استيد أردتم وان ) : وقال • ٢٢٩•■البترت ( شيئا آتيتموهن مما تأحدوا أن لكم يحل لا و) 

وكيفبهتاناؤإسامبينا. أتأحدونه شيئا تاحدوامنه قتحلارافلا إحداهن وآتيتم زوج مكان 
صلىوقال ٠ ٢ * ~  ١٩إالساء؛ غليْيا ميثاقا منكم وأحذن بعض إلى بعصقم وفدأصنيى تأحدونه 

صنقعليه،إ المروج به استحللتم ما به. توفوا أن الشروط أحق إن ) : وسلم عليه الله 
علىفدرة وعدم إليها، حاجه ولكن بها، لامضارة زوجته، فراق الزوج لانخيل وحثت 

دمامةأو نفسي. كيغض دفعه، تملك لا لسبب فراقه هى وتريد ذلك، غير أو سواها■ مونة 
هدامن نفسها تفتدى أن لها الله أباح فقئ باس، به مما أوغيرذلك حلق، أوفذ1اذلة حنق، 

شيئاآتيتموهن مما تاحدوا أن لكم يعل ولا ) : تيالى قال )أسرة(؛ يمد لم الذي )الأسر( 
فيماعليها جناح فلا الله حدود يتيما ألا حفتم فان الله، حل،ود يقيما ألا يخافا أن إلا 

;١^؛ إ الميالون هم فاولئك الله حدود يتعي. ومن تعملوها فلا الله حدود تال؛-ا به افتدت 
الزوجية،الحياة طؤيق تأحديريةث ؤإشارات بارزة، معالم الله( رحدود نرى وهكذا . ٣٢٩
والفراق.الوفاق، حال -ق 

الزوجرمي بمبب يجري الذي ■ اللعان( ) وهي مأساوية، الفراق صؤر أشد وحتى-ق 
مسؤوليةالزوجين وتمعيل الحقيقة، لأستجلأء العقيدة، مخزون ستدعى بالزنا، زوجته 

لهميكن ولم أذ.واجهم يرمؤن والدين ) تعالى قال فجود، أد قذف، من - منهما بدئ ما 
أنة والخاماكيادقين، لن إنه بالله شهادات، اربع أحدهم فشهادة أنف،،ههم إلا شهداء 



عد
)٢(والأسرة |اعقيتة 

'يأ|سم

إنهبالله شهادات اربع تشهد أن العياب عنها ويدرأ الكاذبين• من كان إن عليه الله لعنت 
قيالهامن• الارر؛ ( الخيادفبن من كان عليهاإن الله غضب أن والخاصية الكاذب؛ن. لن 

عقيدةيلامس لكونه تأئيرها، مم اصطناع الأرضيه النظم اذكم لاتملك وزواجر■ رواد-ع 
وغضبه.|لله، لسة من يخاف الذي القلب. 





c٣توالأسرة أاهضتة 

منالدرية( ) هي تلكم . والأنثى الذكر بي الزوجية العلاقة سوى آخر وجه للأسرة 
الطيبةفالذرية  ٠٧٢أتنحل ( وحفدة ضن ازواجكم من لكم وجعل ) نعالي؛ قال ٠ وبنات بن>!ن 
لأنهفطرى، مطلب والأستيلاد ث، ٠ الكهف إ الدنيا الحياة زينة والبنون المال ) الحياة زينة 

دعارهنالك : الملام عليهم الله، أنبياء الولد طلب وقد الأسان. ؤإرث الحياة، امتداد 
:وقال  ٠٢٨عمران؛ آل الدعاء( سميع انك طيبة ذرية لدنك من لي هب رب قال ربه زكريا 
ئ-■"مريم. رصيا( رب واجعله يعقوب آل من ؤيرث يرثني وليا• لدنك من لى )فهب 

النفستتشوف التي الأولى اللحظة منذ يبتدئ بالذرية )العقيدة( انميال إن 
ملكلله ) تعالى: قال . الوهاب( ) بيد الأمر أن الأبوان فيدرك الولد، ححسول إلى الإنسانية 
يزوجهمأو الذكور. يشاء لمن ويهب إنلثا يشاء لمن يهب يشاء ما يعلق والأرض المماوات 

ائ-'ت(أم;نى فدير عليم بماإنه 
الذرية()صلاح وهو ذلك؛ من أعلى إلى النفس تاقمت الأولى الأمنية تمت ما فإذا 

وحلقته.حلقه، _قت )صمالحا( يجعله وأن طيبة( )ذرية فسألته الله، بيد ذلك أن وأيقنت 

اا/ح/حآ،امحررهم:



)٣(والأسرة |وعقي3ة 
لإخمأءرهمّة

تغشاهافلما . إليها ليسكن زوجها منها وجعل واحدة نفس من حلمكم الذي )حو تعالى' فال 
منلنكونن صالحا آJيتنا لثن ربهما الله دعوا أثقليت، فلما * به فمرت حفيفا حملا حملم، 

,١٨٩اف: الأم الشاكرين( 

إلىفاححس نفلر ؤينفلز تبحمر. وقفة الرشيد العاقل يقف أحير، حتامي مشهد ؤن -و
سنةأربيبمن وبلغ أشده، بلغ إذا حتى ر متأملات والبدنية، العقلية، قواه اكتمال بعد الؤراء، 

ترضاه،صالحا أعمل وآن والدي وعلى على أنعمت التي نعمتك اشكر أن أوزعني رب قال 
١٠ C الأحقاد: المسلمين( من واني إليك تبت اني ذريتي ه لي واصلح 

السابقبربط إلا تكتمل لا الحياة، وسيرة العمر، مشرؤع أن الاسمان يرى وهكذا 
أنإليه ضارعا عليه، الله بنعمة منتبطا طرفيها ويمسك )الدرية( باللاحق )الوالدين( 

٠التحموح والتوبة الحمالح، الهمل ؤيرزقه الشكر، يوزعه 
الدعاءمشهد وبين ٠ )قوسين( بين وتجعلها )الدرية( قضية )العقيدة( توطر وهكد.ا 

ؤيجعل٠ )التأديب( ومعاناة )التربية( تدوررحى بصلاحها، الدعاء ومشهد بحصمولها، 
)ياتعالى: قال العقيدة. وأسس الأيمان، بأصول ؤيقرنه بالوالدين. منوطا ذلك نمالى الله 
غلاطملائكة عليها والحجارة الناس وفودها نارا وأهليكم أنضيكم قوا آمنوا الدين ايها 

:وسلم عليه الله صلى وقال • ٦ اد-حربم يومرون( ما ويفعلون أمرهم ما الله يعميون لا شداد 
وهوأهله راع_قن والرحل رعيته• عن ومستول راع الإمام رعيته فذ مسئول وكلكم راع )كهم 
ما) وقال؛ _، متفق ( رعيتها عن ومسئوله روحها بيت شن راعيه والمرأة رعيته- عن مسئول 

الترمذيدآحمد.يوات ( حنن أدب من أفنمل نغل من ولدا والد نغل 
والقلوبالله4 بيد فالأقدار القدر؛ من وتعفيه بالشرع، الربي تهيالب الحقة والعتيدة 

الرضاعلى نفسه يوطن أن المؤمن فعلى يشاءل كيف يقلبها أميابعه، من أصبعثن يثن 
حباتمحمس التي الحساسة المسألة هده شن سئما الحكيم، بالعليم الفلز وحسن بالقسوم، 

الحاك»ني.أحكم وأنت الحق وعدك وان أهلى ض ابني إن فقال وبه نوح )ونادي ؛ القلوب 
أعقلكإني علم به للف ليس ما سلن فلا صالح غير عمل إنه أهلك من ليس إنه يانوح قال 
وبدلالوسع، اغ استقر رغم ، الدرية( ) كان،ت فربما ،  ٥٤٦٠٤ هود: اJحاهلاتيإ من تكؤن أن 

أنأنعداننى لكما أف لواكيه فال روالذى : عنه الله قال كمن ١ صالح( غير رعمل الجهد 
فيقولحق الله وعد إن آمن ؤيلك الله وستغيثان وهما قبلي' من القرون خلت وفق أخرج 



)٣(والأسرة )؛

وسبباللوالوين، عين قرة )الذرية( كانت وربما ،  ١٧الاحقاف: ا الأولثن أساطير إلا هذا ما 
ضإلا صله اممطع الأسان 

المساس,٠ الترمدى رواه ا يدعوله صالح وولد به* ينثفع وعلم جارية، صدفة ثلاث؛ 
)والذين: قالتعالى الجنة، بالذرية-ق الاجتماع عند المنة، وأعفلم العاقبة، أجمل وما 

٢١أنمثوو. إ ذريتهم بهم ألحقنا بإيمان ذريتهم واتبعتهم آمنوا 

رّه؟أاكِاء
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وسر. النكر عن والنهى بالعروق، الأمر : الخياة العميدة-4، مْلاهر أجلى لعل 
الثمراتوهدء . راقيا وأدبا حميدا، وقولا ٠ م،عيعا عملا تثمر الخمة .ة العتيالأن ذلك، 

الؤثزهمتدارما.بين معممام،ل عنه، تننلث، لا انمادق، الأيمان والممياتضرورة 
الإيمان.وساحت،تنامت،سجرة ما فإذا ماحيها، على مقصورة الأئار مدا تفلل قد ولكن 

بْللالهافاسحلل وامتدت، أغصانها. استرسلت، منه، وتمكنت، القد_،، أرص 4، حدورما 
عنقلبه 4ن ما قاص لل النكر. عن النامي بالعروق،. الأمر وكذا حولها؛ من الوارفة 

العملفأثمر والنهي، بالأمر التمثل النافع، بالعلم غيره سقى الث،عئميية، حاجته حد 
.انميالح 

تعبيرأصدق ( النكر عن والنهي بالءروف<• الأمر ) اسليمة الشعيرة هده كانت، ونا 
بالإيمان.فرنها لدينه، التام والولاء ولرسوله، ولكتابه، له، والتمهح بالله، الإيمان عن 

أمةحير كنتم ) : فقال الأمم. سائر على حيريتها عنوان وجعلها الأمة، هده بها وتوج 
'١ ■ عر'ن و ا بالله وتومنون النكر عن وتنهون بالعروق تامرون للنا،م،• احرجته 

ءيدغم:اآ/ه/؟أ،ام
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وسلامةالوين، هذا بقاء أسباب أعظم ائنكر، عن والنهى بالعروق. والأمر 
الشعيرةفهده . والصميانه الحفظ جهة ومن والإنشاء، البناء جهة من مجتمعاص؛ 

الكتاب١العصدومت الأصل إلى مستمرا مرجعيا واحتكاما ذاتيا، إْسلاحا تمثل العظيمة 
>والمنه 

الرتب،أعلى حازوا فقد المنكر، عن الناهون بالمعروف، الأمرون أهلها؛ وأما 
:ذلك فمن والفضائل، ، والمناقب 

يدعونآمة منكم ولتكن ) : تعالى قال الناجح• والشروع الفلاح، أهل أنهم ١" 
.١ ■ أ عمران آو ( المفلحون هم وأولثك المنكر، عن وينهون بالمعروف، ويامرون الخير• إلى 

٠المرهوب من والنجاة بالممللوب. الفوز الفلاح: ومعنى 

القرونمن كان فلولا ) : تعالى قال كما المختارة، والبقية النجاة، أهل أنهم ٢" 
،١١٦هود: ( منهم انجينا ممن قليلا إلا الأرض إ السماد عن ينهون بقية اولو قبلكم من 

ظلمواالدين واقينا السوء عن ينهون الدين آنجينا به ذكروا ما نسوا فلما ) وقال: 
١٦٥الأعراف: ا يفسقون كانوا بما بسس بعداب 

اللهصلى النبي وصنهم كما الله، لحدود الحافظون الشريعة، حراس أنهم ٣" 
قومكمثل فيها، والواقع الله، حدود إ القائم مثل ) ؛ فقال بديع، بمثال وسلم، عليه 

أسفلها_قن الدين فكان أسفلها. وبعضهم أعلاها، بعضهم فصمار سفينة، على استهموا 
نؤذولم ٠ حرقا نصميبنا —قن حرقنا أنا لو : فقالوافوقهم. من على مروا الماء من استقوا ١ از 

ونجوانجوا أيديهم على احدوا وان جميعا• هلكوا ارادوا وما تركوهم فان ؛ فوقنا من 
٠وجل عر القه بعد للمجتمع، وأمنة للأمة، عصممة فهم ٠ ١^١>^، نثاد جميعا( 

قالالربانية، والمعية الاهتداء يورثان اللذين والإحسان المجاهدة أهل من أنهم ٤" 
٠ ٦٩اسكبوت: إ المءدسنين لمع الله وان سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا )والد'ين تعالى؛ 

مايؤكد مما الحياة، _قن المنكر عن والنهى بالمعروف الأمر لأثر الممات، بعحض تلك 
الثعيرةوهذه العقيدة، بتن الحميمة، والعلاقة الوثيقة، الحيلة من الحديث به استهللنا 

.المستعان والله 4 الحياة شؤون جميع ه الفعالة 
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بالأمرأن جلي بشم يدرك الأخيرة، السود -ق الأمة حال ث المتأمل 
الملتهبة،الجبهة _قن ؤيرابطون الساخن، الخط على يقفون المنكر، عن والنهى بالمعروف 

علىنهار ليل تهجم التي والأستزلأل، والعلمنة' التغريب، منافي ويسدون الثغور، ؤيحمون 
.المسلمتي ديار 

:مثل والفضل؛ الخير أهل من أْلباق المجتبمع وه 
>المختلفة الشرعية الضنؤن بتدريس المشتغلون العلم طلبة ~ ١ 

.وتدكيرهم الناس بمومملة المعنيون الدعاة ٢' 
.والمساكني واليتامى الأرامل على الساعون المحسنون ٢— 
٠وذكر وميلاه صوم من الخاصة؛ العبادات النهمة.^ ذوو العباد ٤" 
الأمرينالمحتسبين، بإخوانهم ؤيتقون خلفية، خطوط ه يقفون جميعا، هؤلاء إن الأ 

.الكفايات فروض أثقل عنهم الخاملين المنكر، عن الناهين بالمعروف، 
ماالمتبعين الله، أنرل لما الكارهين من نضر يصطف جمي،وا، الأخيار هؤلاء وبإزاء 



'ّتيت>سم

يشتهون.ما وبين بينهم يحولون الحسبة( أهل الأول) الخط وجاههم-4 ؤيجدون أسضله' 
:صنفان الخحسوم العلمانية.وهؤلاء مشاريعهم على الطؤيق ؤمحقشون 

للنرايزواستأيسروا هواها، أنفسمهم أتبعوا الذين ت الشهوات أصمحاب الأول؛ الصنف 
ألواناالهائلة الاعلامية الألة لهم وئرت وشد • رادع أو ضابط، دون االادية• وا،لتع البهي٠يةا 

٠مريبة مفللمة دروبا الحديث النقل وسائل لهم وسهلت الشهوات، من 
وأشربالله، بهدى يهتدي أن أبى فريق وهم ت الشبهات أصحاب : الثاني الصنف 

ورأىواللسين، ١لوقيمح بن بملعون لا والدين والنصارى اليهود من الرائغتن محبة 
المكرية.بمنظوماتهم وأعجب ، أفضل نحو على الحياة لمارسة الثلى الصمورة فيهم 

بمفهمومهاالعلمانية، نحو الخطا يسرع وأمعبح ، والفنية والاجتماعية، والاقتمعادية، 
الشخميىالسلوك على الدينية المارسمات وقمقر ٠ الدنيا شؤون عن الدين اقمساء الدقيق؛ 

٠الدين عن الشاردة الغربية المجتمعات مع التماهى إلى حثيثا وسعى * الأّحوال أحسن -4 
القائمونهم مرصوص. ببنيان وارتطموا منيع، بسد اصحلدموا وهؤلاء، وهؤلاء، 

جزافا،التهم لهم يكيلون ومعاروا واسة٠ قوس عن فرموهم ، لهاالحاففلون الله، بحدود 
كبرالأ ميدورهم إن-4 ) الملحلمان؛ ذوى عليهم ؤيستيدون الأقلام، أصحاب بهم ؤبمرون 

٦؛,غافر ا ببالغيه هم ما 

بالمعروفالأمرون يحول حنن غيظا يتمير الشهوات، أهل الأول* الحينف أن ريب ولا 
أو.حينالساق، أجواف إلى السكرات من الأرطال آلاف وصول دون المنكر عن الناهون 
تداهمآوحين الجيوب، قبل بالعقول تميت أن قبل المغيرات. من الحبوب( ملايين) تحسادر 

حينأو الفتاكة، والأمراض للرذيلة نثرهن قبل . الزنابائعات ويقبصعلى الدعارة، بيوت 
الأينويريد ) ، والفسادللعدوان شياطينهم يرسلوا أن قبل والشعوذون السحرة يعتقل 

٢٧:'أنسا، ا عظيما ميلا تميلوا أن الشهوات يتبعون 
حمنحسعراي^، االم^^نكبره اوضسههم يدهيب النده^ف، اهل النامط، الح^دنما ان رببب ولا 

القضاءفيه يتم الذي اليوم ؤيتمنون مشهورة، الشريعة ومعالم منشورة، السنة أعلام يرون 
علىالهجوم ذلك وسبيل الدعوة، تئزيم إلى والدعوة الإفتاء، على والاقتيات، القضاء، على 

النفلمالجهاز بالناء الناداة تم زلالهم، وتلقهل، الغكر، عن الناهبن، بالعروف،ا الأمرين 
يفضىالدى اك ذ نقد فاي أ الشعيرة ونقد الجهاز، نقد بلن فرقا ثم أن زاعسن، لأعمالهم، 
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عبملما.الشعيرة إلغاء إلى 

العدو،وربيثة الغزاة، وموطليعة ااغرثيأ وقر اام،تضي، أأخطر المنف، هدا إن 
علىالأولؤيات. وأولى الهات، أهم عليهم والا،متساب رالتافميزإ. للقب بجدارة والوريث 

المرق،اسنة أمل مؤلأ« أفكار عن بلوئة قد من الناس عن أن بالذكر، جدير أنه 
منوضعيج صخب سععه أوأسك< حلب. وبرق خادع، بريق بصره غشي ؤانعا ١ متهم وليس 
ولاستدى>ميقما، على الأمور يمر حتى به، ؤيترفق يهادن' أن فعته المتاذأ؛ن، بعض 

السبيل.سواء إلى والهادي الوفق والله . السموم فيتغْلمه 

'■'؛،؛ى
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وتعظيمهاالحياة، لحرمة العسدة صؤن والحياة، العقيدة بثني التلاحم صور من إن 
_قتس|تخلفه أن ء  ill،لن الله من هبة والحياة ٠ لا كيض * والإفناء للقاتل وتشنيعها ، للدماء 
.هداه ؤيتبع وحده، ليعيده فيها، ؤيستعمره ارصه، 

لحكمةواضح حرق حق، بغير الأرواح ؤإزهاق بالدماء، الاستخفاف كان هنا، ومن 
الإنسان.على وعدوان الشريعة، لقاصد وتفؤيت الحلق، 

الآد٠دثنقلوب لها اهتزت نكراء، حريمة النحعرم، الأسبؤغ غضون _قت حرى وقد 
ء

الفرنسيين،السافرين من رفقة مجهولان شخميان هاحم حثن حايسة. والمؤمنين عامة، 
نسائهمبين دمائهم —قت يتشحطؤني قتلى، الرحال من أربعة فاءرديا صحراوى، طريق -قت 

اللهصلى الله رسول مسجد _مح ة للميلأ متجهون مسلمون الغيورين أن يتبين ثم ل وأطفالهم 
ألالحرام الله بيت والمملأة-هن العمرة، مواصلوزلأداء وسلم، عليه 

هؤلاءجنائز ترى وهى النقية، العقيدة ذات المؤية. للنفوس هائلة صدمة كانت لقد 

البقاع،آمن قرب بارد، بدم أرواحهم ترهق إسلامية، عير بلاد من القادمين الرحال 

ء/مآةام>ررمي;آا/



لإآ.ى
V

وأيا؟١ أهدرت أعوج ْسوغ وبأي قتلت، ذنب بأي ٠■ وتتساش تعالى، اض عند حرمة وأعظمها 
أنهاالنكراء، الجريمة لهده الشرعي التوصيف فإن اكمميقات، نستبق فلا الدواض، كانت 
فجزآوهمشدا مؤمنا يمش ومن ) تعالى؛ قال ٠ ْلريق( )قطع و ورحرابة( ' عمد( رقتل 

علىسبعانه فرئب عظيماا عدابا له وأعد ولسه عاليه الله وعضب فيها حاليا جهيم 
واللسة،عليه، الغضب وحلول فيها، والخلود جهنم، ؛ رهيبة عقوبات حمس الجريمة هده 

٠العفليم والعداب 

ففيللدماء٠ حليلة وحرمة بالغا، صحا 

البخاري.;واد ا حراما دما يصب لم ما دينه من فسحة إ العبد ال ير لا ر الصمحيح؛ الحديث 
ابلح حراما لصا أمياب ا محاذ حراما دما ييسب لم ما صالحا معنقا الومن ال ير لا ) وقال؛ 

أوقعلمن مخرج لا التي الأمور ورطات من إن ر عنهما؛ الله رصي عمر ابن وقال داود• أبو نمحاً 
قاعدةوسلم عليه القه صلى النبي أرسى وفد - ( حل بغير الحرام الدم سفك فيها، نفسه 
ألفمائة يديه وبتن عرفة، يوم مقن الوداع، حجة حطية ي صوره، بجميع الاجتماعي، الأمن 

وأموالكم،دماءكم، .ان ) ; قال حنن الإنسان، لحقوق إيماني عالمي إعلان  Atيريدون، أو 
أمرمن شيء كل ألا هدا• بلدكم  ٠٤-هدا، شهركم  ٠٤-هدا، يومكم كحرمة عليكم، حرام 

ملم.نواي ا موصوعة الجاهلية ودماء موضؤع، قدمي تحت الجاهلية 
حففلصرورة مجرد من أعلى صمانات الحياة لتعطي الحيحيحة العقيدة إن بل 
عليهالله صلى النبي عن موسى أبي ضن ؛ الإشارة بمجرد ولو التهديد، فتجرم النفس، 

النبيعن هريرة أبي وعن البخاري• رواد منا( فليس السلاح علينا حمل رمن قال؛ وسلم 
١لشيطاننعل يدرى لا فانه بالسلاح.' أحيه على أحدكم يشير رلأ قال؛ وسلم عليه الله صلى 
يشيرالذي استحق إذا ر العربي• ابن قال البخاري• رواء النار( من حفرة  ٠٤فيقع-بيه ف ينزغ 

ولوالحميدي، الأذى وتحرم البادي:'اآا/'ا'آ، فتح ا بها؟ يمعيب الذي فكيف اللمس، بالحديدة 
يأحدأن قامر نمعولها، ا بد فد بأسهم السجد مرسقت رجلا أن جابر ضن حدس؛ مجرد كان 

وسلمعليه الله صلى النبي عن موسى أبي وعن البخاري• رواه مسلما■ يخدش لا بنمعولها، 
أوقال:٠ نصمالها على فليمسك نبل، ومعه سوقنا، آوخت مسجدنا، أقت أحدكم مر ا رإذ قال؛ 

٠٤العقيدة.ترتقى بل البخاري. رواد ( بشيء منها المسلمين من أحدا بصيب أن بكفه فليقبص 
ففيالمجتمع؛ سائر عن فضلا للأفراد، النفسي الأمن تحقيق إلى المؤمن، لحرمة رعايتها 



الاجتماعيو|اتض |وهقيحة 
'تي'ى

٠;يامحابون'هد ا ملما يروع آن اسلم يحل لا ر ت الحديث 
لتضضه• الأمن اقها يؤ تمد • االمتممة لحياة ١ حرمة عى تر لتي ١ الحمة، العقيدة ان ثم 

آمئواالذيذ ايها )يا تعالى؛ قال وذمتهم. عهدهم وتنح الإسلام، دار ِالى أوى من على 
;يا'•الجنة( رائحة يرح لم معاهدا قتل من ) : وسلم عليه القه مهلي وقال ( بالعقود اوفوا 

قيدالأيمان ر اشوقال؛ ًّالنياءي دءادابر ( البرد احبس ■ولا بالعهد أحيس لا رإني ابًا;تح.وقال: 
•ياءي ابر يراه ا مؤمن يفتك لا .٠ الفتك 





ojLiUlgالععيدة 
يغدو(_ UII)ثل 

عنه،الله رصي الأشعري مالك أبى عن والساش، والترمذي، مسلم، الأمام روى 
أوفمعتقها نفسه فبائع يغدو الناس كل ر ت وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال؛ 

امويمها 

الناس،كل ، الناس . وخلاصته الأساش، للنشاط رائعا نبؤيا نصؤيرا ذلك كان 
سمكمإن ل ت مالي قال متنوط* أنعاء على ؤيكدحون* ؤيكدون، الحياة، هذه يسعون 

اللهصلى قال ولذا عنه، لهم انفكاك لا كينونتهم، من جرء النشاط وهذا ث. الليل ( لشتى 
)؛■'ئا وهمام حارث وأصدقها الرحمن وعبد الله عبد الله إلى الأسماء أحب ر •* وسلم عليه 

الأريس،حرث به يراد أن من أعم والحرث • بطبعه همام بطبعه، حارث آدم فابن • داثن أب? 
الإرادةبمعنى فهو مستقرا، نروعا النفس إليه تنزع ما كل يتناول والهم الكسب، بمعنى فهو 

وغدو.سعى، من وحياته وكسب* هم، يخلومن لا الإنسان لأن الأسماء؛ أصدق كانا لذا و. 
•لرو١ح 

الطريق،تنكب ومن نفسه وأعتق العاقبة، حمد حداه، واتبع الله، بنور استنار فمن 

اأ/ا/عائامحررمي;



والإجازةاا1|س□ رأ

'ّةة»اكِخ

وصدقواتقى أعطى من فأما ) : تعالى قال نفسه. وأوبق بإئمه، باء الله ذكر عن وأعرض 
للعسرىاضنيسره بالحسيس. وكدب واستغنى، بخل من وأما لليسرى. فسنيسره بالحسنى. 

١•ث ألنمل- 

حيثةوؤواحا* عدوا الناس؛ أوساط ه يائية حركة تجري ٠ انمعيفية الأجازة و—قت 
لواستبصعار تآمل مثار مي ستى> نزعات تنزعهم > وذهابا 

الحرام*الله بيت لزيارة الخطى• ؤينتهبون السير* يغذون ونساء دجالا• ترى بينا م~ 
آخرينتجد ل مضطرم وهوى بالغ* شوق -ق وسلم،عليه الله صلى الله رسول ومسجد 
لالله وسبعان ٠ الريبة ومواطن الحنا، بلاد وأهليهم-هت بأنفسهم يقذفون 
أقرانهمترى ، العلم طلب خن ويرحلؤن الشرعية، الدورات يلاحقون شباب بينا و~ 

١الله وسبحان ٠ المومسات مع ؤيتدسؤن الحانات، ه يترنحون السباب من ونفلراءهم 
يهدئونبمترفتن ا إذ العاش' وتحصيل الرزق■ لطلب الفرصة ينتهزون أفراد بينا و~ 
*الله وسبحان ل حساب بغير الط-ائلة الأموال 

تلكمطحثنتكون ٠ دافعة باعثة، محركة، ا عقيدة ر الحياتية التتسرفات هده حلفا ءان 
تكونوحنن ٠ جنسها تنتج فإنها ، باطلة تكون وحي( ٠ صالحة حركة تمر ٠ صحيحة العقيدة 
العاقلأحرى فما • السلوك خن الازدواجية تقع . ( معلبة ) : فقل شثت وان ( منيبة ) عقيدة 

()خزانتثن سوى والنهار الليل فما يذر• وما باتي ما يبصم أمرء، من بينة على يكمحن أن 
مافوجدنا فتحناصا، القيامة يوم كان فإذا مدحراتنا، لتميبح مكتسباتنا. فيهما نلقى 

ومامحضرا، حير من عملت ما نمس كل تجد ث)يوم تعالى قال سر• أو خير من أسلفنا 
بالعيالإرووف والله نفسه، الله ؤيحدركم بعيدا أمدا وبينه بينها لوأن تود سوء من عملت 

•٣آوسراد 



والأمواجااعهيد0 

انمييفية،الإجازة إقبال مع عامة، بصيورة الإسلامية، المجتمعات تعيش 
العامةالماس-اوية الحالة من دعك الشعبي، الميعيد المت،دوعة،على الأفراح من حالة 

ثسقن تتمثل للأمة، 

٠والمخرج النجاح مناسبات ~ ١ 
>الأعراسى مناسبات ٢" 
,والميعاحه الميفر ٣" 

طييعةواقتضته الله. سنة به جرت طبيعي، بشرى تعيير الممارسات هده وكل 
والضراء،السراء، سقت الإسمانية؛ انفعالاتهم عن يعربؤن أدم بنو يرل ولم البشر■ 
الأنفعالأتهده توجيه العلام، عليهم الأنبياء، مهمة وكانت . الأداء من بألوان 

السراءفتقابل الواسعة؛ العيادة دائرة _قت تندرج لكي العملية، والممارسمات القلبية، 
والهدىالإلهي، الؤجي بطسر بضما الممعرفات ووندسبط، بالمعبر، ء ١ والممر بالشكر، 

■النبوي 

>ررض:ها/7/ا/آئام



'خم،.ا/ِاا

:نوعان العقيدة منفلور _ق الفرح( و) 
ومنوالغرور• والعجب، والبطر، الأشر، فرح وهو ت مذموم فرح ٠' أحدهما 

سواهده؛

منانحهإن ما الكنوز من وأسناه عليهم فبعى موسى قوم من كاذ فايوث رإئ 
المر،حبمن(يحب لأ الله ان ثفرح لا محومه له محال إي القوة أوبي بالعصبة لثنوء 

٦v/الةم٠ّصرإ

غافر/همأيمرحون( كنتم وبنا اننئ بنير الأرمن يفرحوذه كنثم بنا )ذلكم 
أوتوابنا محرحوا ا إي خثى سيء كل أبواب عليهم محثحنا به كروا ذ ما سوا )محلما 

ا*لآنعام/ئفمبلسمون( هم مادا بسه أخدثاهم 
كانواما بهم وحاك العلم من عندمم بقا محرحوا بالسنان رسلهم خاءئهم رما 

A'T/^U,سئهريون( به 
المضلفينسب ؛ وتموقه نجاحه، حين ميرانه. ووطسس حقة، تادركص الناءس وبعيس 

١التفضل المنعم ولنسعى ، وجهده وذكائه، وحدمحه، لنسمه، 
يعدهاوالمنكرات، المعاصي من جملة باجتراح زواجه، فرحة يكلل الناس وبعض 

لعلعه بها الله امهن التي الروحية حياته بها يفتتح ٠ السر( رليلة ييطليه فرحا، 
الرزق،من عليه به الله وسع بما والأهل، النفس، على التوسعة يجعل الناس وبعضن 

الفرحدعوى تحت والحرمات، ١لآداب-٠. من ويمحلل السوء، أماكن تغشى محرمة؛ سياحة 
أوالنفيعس 

واللهجبنعمته. والاغتباط ورحمته، الله يفضل الفرح وهو ؛ محمود فرح * الثاني 
:ذلك شواهد ومن - الؤستن فرح وذلك ٠ وشكره بدكره، 

هم

يونس/\ّديجنعؤن( مما هوخير فليمرحوا فبدلك وبرحمته الله بمصل )محل 
الرحيم(العزيز وهو يساء من ينمعر الله بنصر ■ ااؤمنوذ يفرح )قيؤمبد 

الروم/ث-ت

ومنأكمئ أم آآشكر ليبلوني ربي مصل من هذا فال عنده مسمرا راه رهلما 
إ• ١ان٠ل/ ( كريم غبي ربي فإق كنر ونذ بنسه يفكر فإيما فكر 

ؤيستمتعالله، مكر من ؤيخاف الله، حكمة ويتلمس الله، بنور يبحير فالمؤمن 



a_izJI والأمرام

تعليه بها ويثنى • لسديها بالنعمة ويعترف الله. بفضل 

ثلاثةمنى النعماء أقادتكم 
الحجباوالضمير ولميانى لدى 

_قتتوازنه تحغفل كما السراء، _قن ااؤْس توازن نحفظ الحشة ااعقمالة إن 

هفيبدو الشرعية، والاداب القلبية، الثنيات من رمسيئ على اعتمادا الضراء، 

٠جميلا صبرأ صسابرا حرنه ددادو_قت كما د كريما شكرأ شاكرا فرحه 

اخمآ'ماء

HMH





واللاياتة|لععإبمة 

دواع،عدة تدعوإليها بسرية، ظاهرة ، الممرا ر الأرْص ق والمعرب النقلة، طلب إن 
٠الغ^معه الكلف^ءه الأح^لكم به^ الستمرعه الاسعحله وومرهسه^علها،س^^1ب،وه^^كمداي^ 

:أنواع والسفر * السدة إطار ؤياطرها 
اورحم، صلة أو جهاد. آو هجرة، أو زيارة، أو عمرة، أو لحج، ؛ طاعة سفر ١" 

المكذهر(عاقبة كان كيس اوذا-روا ثم الارممى -ق سيروا )قل ت تعالى قال واعتبار- تمكر 
١الأنعام'، ولدارصلهم من الدين عاقبة كان كيفن قيمظروا الارْس -هن يسيرواأثلم ر ت وقال ، ١
فسيرواسس محبمكم مخ نلن رفد ،وقال؛ "١ ٩ بجسف'■■ نعقلوخ( افلأ ائموا للدين خير الاخرة 

)لا: وسلم علمه الله صلى مال ٠ ١ إ^ ثمرادز و الكذبمن( عاقبة كان كيفن مائفلروا الأرض -هن 
ونلم،عليه الله صلى الرسول وسجد انحرام. المجد نساجي: يلاثة إلى إلا الرحال سد 

البخاري.;واد الأقصى( ونسجد 
الحناأماكن وقمعي تعيدا، الثلاثة، المعاجد لغير الرحال كثي * معمعية سفر ٢' 
.مسؤغ ما لمير الشركتن، ْلهرانى بتن والسكنى والفجور، 

آآ/7/مأئامءررغي;



واا11|يادة|رهقيدة 

''ج1ى

.ونحؤهما 4 والنزهة 4 للتجارة كالسفر : اته لذ ، منع ولا 4 شرع به يتعلق لا ؛ مباح فر س٣ 
^٧١٣٧أحد ءالى تخرجه فاسدة4 أو صالحة4 نية به يقترن أن إلا الإباحة* هدا -قن فالأصل 

٠المهابقثن 

.ا سياحة ر سمميته على اصطلح ما نشأ 4 الغربي الترك ظل وه ٠ لأخيرة ١ العقود وه 
يزاولونحيث والحرمة؛ الباحة الغغ من ألوانا يضم المفر، من نوع الغربي، بالفهوم وهى 

منأنواع وممارسة حديدة. عاداتوJقافات على والتعرف حديدة، بلاد استكشاف حلالها 
وطبيعةللادح4 المائي المنوي بحمم، والشواطن، والبارات،، المرافحس. ه والعيث اللهو 

المزورة.البلاد 

الأموالوأرباب الملأ، يزاوله فميار الإسلامية. المجتمعات إلى التقليد هدا وامتد 
لتوفيرالمعييسه، معاناتها ه غارقة. زالت، ولا الشعوب، من الماحقة الأغلبية كانت بينما 

المأأاحوةالشركات ولكن i وارأاحة الرفاهية ٤ التفكير بخلدها يدور ولا العنمرورات، 

اكياحية،المجموعات ه الانخراط إلى المتوسطة الدحول أممحاب استدراج من تمكنت 
التيالجذابة الأماكن إلى الوصول من به، يحلمون ما لهم وتحقق أقل، نفقات توفر التي 

.الأفلام ه مشاعرهم تدغدغ 
عناغترابا فيها يجد الواقعية، والممارسة الغربى، بالفهوم للمياحق المتأمل إن 
ويقللبل * تقدم كما والتأمل، الاعتبار. إلى يهدف الذي المياحة، من الإيماني المنممود 

دلكما الله، صنع بدبع ه البمير وامتاع الطرف. تسريح ه التمثل المباح الاستمتاع من 
حدائقبه هاسيا ماء المثناء س لكم وآنرل والاريس السماوات حلل من أم ) ؛ قوله عليه 

نعلص أم . يعدلون قوم هم بل الله مع أثله شجرها ثنوا أذ لكم كان ما بهجة ش اد 
اللهمع أثله ١ حاجز البنزين بتن وجعل رواسل لها وجعل أنهارا خلالها ونعل فرارا الأرمل 

١*/ النمو ( يعنمون لا أكثرهم بل  ٦."
:نضبح أن إلى الإسلامية، البلاد ه حتى المياحّق، آلت لقد 

غنائية.وحفلات ومرافتس، مسارح. من والفسوق، اللهو، لأماكن غشيانا ١" 
مقللةتحت دين، ولا لخلق. وزنا يقيمون لا الدين البقر من أطباق بثن سافرا احتلاطا ٢" 

٠المحرمة المناظر تقحم للبحمرق ؤاطلاقا الشخمعية. الحرية 

.^وقا4وبدخا4واسرافا4واصاعةللأموال ٣" 



و|وس11دة|وعقإودة 

بلائهمف السياح أولئك من كثير بها يتحض ألض والاداب، القيم* من تحللا ٤" 
حدودهؤلاء يتجاوز حتى الحلي• الفضاء أجواز الطائرة تتجاوز أن فما ئ الأصلية 

وكان. يعلمون والديزلأ والنممارى، اليهود، مع ويتماهون والعادات، اللباس، _مح الله، 
_قتالسائدة ال1شارعية الأحكام وكان ل الأخرى البلاد _قت معبودا ليس بلادهم سمح المعبود 

إالأخرى د البلأ _قت منسوحة دهم بلا 
وتدينهم،إيمانهم، ييسطحبوا وأن والدكرى، البحييرة، إلى الأيمان أهل أحوج ما ألا 

بانااسهدوا ) : ليقولوا الأقل. على ، وترحالهم ، حلهم -4، وشريعتهم،وعقيدتهم، 
عمران/ث"('و سلموذ 

رخمة«،نماء





وأكيد|اعةبم0 
رمبذلأثامااخرحو|(

*الأسلأم وزينة الشريعة، محاسن من ( لعيد ار 
اليدبعة،الأسلأ٠يةا رالطريقة على الفرح نمينع راشية، إيمانية احتمالية رالعيدا 
٠النعمة وتمام العدة، بإكمال المنعم، شكر عن صادق تعبير )العيد( 
.تجمعهم التي الإيمانية للرابطة وتاكيد االس1مثن، لوحدة مظهر )العيد( 

>كبارا ، ونساء رحالا، أق۵لاره؛ حميع من البلد أهل له ينجفل ؛ بدئ مشهد ( لعيد ا) 
الحيضحتى عادة، يبرزن لا اللواتي المخبئات، الخدور وذوات العواتق، حتى وصغارا، 

يجتمعونالمميلى، ؤيعترلن المسلمين، ودعوة الخير، يشهدن المسعد، _قن يمكثن لا اللواتي 

الركعتينهاتين يودون ثم بتكبيره، ويكبرون الله، فيكبر واحد، إمام يؤمهم واحدة، ساحة مقت 
ثمالله، يلماعق المضي_ق على العزم وتجديد والدكرى، بالموعطة لهم يتوحه ثم الشريفتين، 

بموعظة٠فيغمعهن ، ء النسا إلى يتوجه 
ء

بعضا،بعصيهم يصمافح الجميع، يهب حتى الكريمة، الشعيرة هده تنقضي أن وما 
مشهد 'إوالقادات، الأعراف، احتلأف حسيب بعضا، يعضهم ؤيعانق بعضا، بعضهم ؤيهنن 

-٠١٤٢٩•ا/ ا/ >ررمم:



/

"ةا|همخ

وقرائنهمودؤيهم، أهليهم' إلى ليعودوا القلوب' وصفاء الله، اذعبةه تجلله عاْلفيحميم> 
٠ومعلة وبر، وسرور، بمرح الأدنثن* 

الكللبالإيمازد الجلل الشرعي، الفرح أيضا وهو الضهلري، المرح هو هذا أليس 
دائرةلها تسع التي المباحة الاجتماعية اليادات بعيش ذللف صاحب وربما بالسكران* 

والآلات،القاصد، باعتبار بالمنووبات، تلتحق ربما بل المباحان، بقسم وتلحقها ال4ثوريعة، 
.وصلات علاقات من جرائها من يحصعل لما 

المنكر،وغشيان والبطر، الأشر فرح المذموم؛ المرح حد إلى ذلك يخرج أن وألمحذور 
كثير*ابن قال السكبوت/بمأ، ا المنكر يائيكم _ئ )وثاتولرت بقوله الله أنبياء أحد وميضه الدى 
يجتمعونالتي مجالسهم -فن والأصال، الأقوال. من يليق لا ما يفعلون أي؛ ) الله•* رحمه 

.فنبعضا بعضهم ياتؤن كانوا قادلت فمن • لك ذ من شيئا بمص على بمضهم ينكر لا • فيها 
اللهعاثشة،رضي قالته ؤيتضاحكون، يتضارطون، كانوا قائل؛ ومن مجاهد. قاله الملأ، 

ذلكوكل الديوك، بثن ؤيناقرون الكباش، بين يناطحون كانوا قائل: ومن عنها،والقاسم. 
ذلك.من شرا وكانوا عنهم، يصدر كان 

حدثنامينيرة، أبي بن حاتم أخيرني أسامة، بن حماد حدثنا أحمدت الأمام وقال 
اللهرسول سألت قالت: هانئ، أم ~عن هانئ أم ~مولى صالح أبى عن حرب، بن سماك 

أهل®يحدقون قال•* ، ( المنكر ناديكم هن وناتوذ ) وجل• عر قوله عن وسلم* عليه الله صلى 
*h^^Ljكانوا أليي المنكر وذلك منهم، ؤسخرون 

أسامةبن حماد أسامة أبى حديث من حاتم أبى وابن جرير، وابن الترمذي، ورواه 
الحسن حديث مدا الترمذي: قال ثم به. هسنيرة أبى بن حاتم القشيري. يونس أبحب عن 

سماك.عن صعيرة أبى بن حاتم حديث من إلا نعرفه 
بنعمرو عن كثير، بن محمد حدثنا عرفة، بن الحسن حدثنا حاتمt أبى ابن وقال 

الحمام.ولعب الحسفير، (قال؛ المنكر وناتور،هننادذا ) مجاهد: عن الحكم، عن قيس، 
أ.ه( القياء أزرار وحل المجلس، وااسوال-فن والجلاهق* 

وخلوالتوازن، وفقد والطيش، الخفة، من بنؤخ نشى العبثية، الممارسات هذه وجميع 
الأيمان.يا'هل يليق لا الذي والابتذال* والتمكه، الدنايا، وتقحم تعالى• الله شكر من القلب 

التعبيرحالة يضبطوا أن والولاية، والسلطة والعقد، الحل أهل على لزاما كان لذا، 



I وأكيداكقيدة

بالدين،مخلة ممارسات إلى السفهاء ثللق لا حتى الشرعية، بالضوابط الفرح عن 
ملبمخربة، مؤذية، عالواjية، هستيرية، حالات إلى ؤينجروا الممالح، والعرف والخلق، 

مدؤية،ومقرضات للساين، ؤإزعاج منكر، صياح من يقع كما ؛ نقمة، والنعمة حرنا، الفرح 
٠وفجور بديثة، ومعاكسات مرورية، وتجاوزات 

•ومنكم منا الله قبل . ميسي وعيد المنة، علم وأقام الأمة، الله حضظ 

'خمآءى
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1س£بمةول1ولذلآ

٠ا الأخر ر مصيحللح استعمال الزمان، من عقد نحو قبل الأخيرة، الأونة مقن شاع 
باختلأفهأوسايروه.وبواسارالمغاير( أو )المخالف( على للدلالة 

سقتسوقه فراج مسبق، حكم وجود على دلالة وأقل التعبير، ألطف-قن لستسليه المحيطلمح 
العولمة.وأجواء المنمتح• الحوار ادبيات 

الهزيمةامشاج من مولد وافد، محسحللح الفضفاض المصيطلح مدا ان ريب ولا 

المنتممر،نمافة مع تتماهى أن تريد التي السمرانية رحم -ث الغربى، والدهاء الحضارية، 
الأمور.أعفلم ه مخالفا ولوكان 

والتعميم،والإبهام، الإجمال، ونابي المراد، وJعيين الدلالة، بوضوح تمتاز العقدية والألفاْل 
القرآنلغة إلى الوضوح هدا ومرد • )الهلامية( و )الضبابية( ب حاليا عنه يعبر ما أو 

المقاملأن )التفصيل( و و)الإحكام( )البينة( و )التبيان( و )البيان( ب الموصوفة والستة 
الأفهام.وجنوح الأقدام، مزلة من فيه يخفى خطير، مقام 
؟ترى يا ( الأخر ) هو فمن 

آآ1ام'»/-آ/حررذي;



'مت'ى

جارة.أوإ . ء أوشرا بيع من معاوصة: عقد -قت ( آخر طرف ) هو الأخر كان ربما 
٠الفروع مسائل _ف فقهي، مذهب -A مخالف مجرد الأخر كان وربما 
مغلظة.أو مخففة، اعتمادية. أو عملية، ر۵داحببدعةا الأخر كان وربما 
٠الكفر من بنؤع موصوم نميرانيا، أو يهوديا. )كتابيا( الأخر كان وربها 
٠كونفوشيسيا أو بوذيا، أو هندوسيا، يعلمون؛ لا الدين من )وثنيا( الأخر كان وربما 

-Aالكلام سوق أن يتضح هنا ومن أ الأخر( ) محطلح يحتملها المتفاوتة الأطياف هده كل 
٠ء  ء

والتضليل.المجازفة من صرب • واحدا سوقا جميعا هؤلاء 

جميعكان والحكمة* الكتاب عليه وأنزل المحق، ودين بالهدى رسوله الله أرسل وحثن 
برص.وضسل،وسصصليع، 

عميق.وعدل دقيق، ميران وفق ٠ مقتضياتها حسب الأحكام ورتب * باسماثها الأشياء 
ينحاسمة ولاتظلم، تحابي، لا والأيمان؛ الدين أسماء باب ين واضحة العقيدة( ر ك 
تغمويس ولا فيها لبس لا * أحكامها 

كافرفمنكم حلمكم الذي )هو تعالى؛ قال ؛ كافر أو مؤمن إلا الأرض وجه على فليس ~ ١ 
٢التغابن/ ( بحمير Jعملول بما والله مؤمن ومنكم 

الكثابآهل من كنروا الذس بكن رلم •' تعالى قال أ وكتابي ■ مشرك •' نوعتن على والكفار ٢" 
١٠ لبينة/ ا البينة ياتيهم حمى منصكثبز كم لشر وا 

,ت '

اللهاف نالوا الذين كنر لقد ز ت فقال الكتاب* أهل كفر سبب عن سمافر بشكل وأفمعح ٣" 
منوما الله ايي قالوا الذين كنر رلقد وقال؛ ، اناندد/أما''اامريم( ابن السيح هو 
داوودلسان على إسرائيل بني من كنروا الذين رلص • وقال  ٠٧٢المالئ؛■/واحد( إله إلا إله 

ليسلفعلوه منكر عن يمناهون لا كانوا يعمدون. وقاموا عصوا بما دلك مريم ابن وعيسى 
آنأنفسهم نهم قدمن نييص؛؛١ كنروا انذين ينولون منهم كثيرا نرى • نمعلوف كانوا ما 

ماإليه انرل وما والئبى بالله يؤمنون كانوا ولو • نالدوف هم اب العد وه عليهم الله سخط 
٠ ٨٢ا^JاJذ/٨٧ ا فاسقون منهم كثيرا ولكن أولياء اتخذوهم 
والأسماءالقطعية، والأحكام المحكمة، التحيومن هذه تجاوز إلى سبيل فلا 

أوباستبدال، عليها للألتضاف محاولة وكل القيامة. يوم إلى بها الله دمغهم الراسخة،التي 
٠المسلمتن لدى الشن من شعرة تهز لا وفتية، عبثية، تبدو تاومحل 



'خمت.؛محات

عادلةر١لشاريعةا فان وال۵دطلعات، الأسماء باب سن واضعة ر١لLشيادةا أن وكما 
علىإلا عدوان ولا الدين، ه إكراه ولا عدوان، ولا ٠ ظلم فلا وايياملأت; الأحكام باب _ق 

٠ص يخرجوكم ونم الدين -4، بماتلوكم لم عنِاكبى الله ينهاكم ١ ) : تعالى او ق٠ 
عنالله ينهاكم إيما • المسطمز لحب الله إل إليهم وتمسحلوا ئبروهم آن دياركم 
يئولهمومن ئولوهم أق إحراجكم عنى وظاهروا دياركم مى وأحرجوكم الدين ه كائثوكم 
بلالعدوان;والودر،والخداوة، يسؤغ لا الدين فاختلاف ٩- ااممنة/ر الظالموق( هم محاولثك 

ذيكل ؤإيتاء والعدل، القسط،، مرتبة : إحداهما مريكن: ( jruدائرا الأمر يجعل ذلك، فوق 
حقه.حق 

كان.وهكدا الإسلام. لاعتناق العملية الدعوة هى الش اابر'والإحسان* مرتبة * الثانية 
الكافر() على الكفرا ) نمقيق مقتضى أن فيظن الناس؛ من كثير على الأمر ؤيلتبص 

البرعلى الدالة النصمؤمحى أن فريق ويظن ٠ كذلك ليس والأمر قتلهل أو ظلمه، يستدعى 
الكفروالإسلأم.بين الفاصلة الخدود وتميع الديزوالإيمان، أسماء ترفع والإحسان، 

ءء

وعموصا،لبسا، يريدها بل القضية، يخدم لا الأحر( ر مص،حللح استعمال _مح التوسع إن 
٠الستعان والله والتفريط. الإفراط طر_قت التطرفة.4، للاراء المجال ويفسح 
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ومنيعرف، من على الملام يلقي ؤيوك• يألف، ،، J؛rjهخن* بطبعه المؤمن 
•الألمان لأهل النفسييه الميمات هده ترسمم كسره وصدودس جاءت ومحل واورفسا. لا 

منها:

لثنارفواوقبائل شعوبا وجنلنائ؟ وأسى لنمر مث خنسائأ إئا الئاس أيها ريا 
بنالله غيد وغث الح-جرات/؟ا، حبير( عليم الله إة آثماكم الله عتد أكرمكم ءان 

الأنلأمأي ونثم: عليه ال1ه صلى الثبي نال رجلا أث عنهما، الله رضي عمرو 
علبه،مننق ثعرف( لم ومث عرفش مث رقى الملأ وئقرأ الطعام، رسلمم محال: حير؟ 
كلالثار على حرم ر فال• ونلم غليه الله صلى الله رسول أئ مسعود، ابن وفن 
٠مح'لطبراس احمد دوام الناس( مئ فريب نهل، لتح،، فق، 

مناأعالما؛ن؛ بين وقبوله الأسلأم، انتسار الحمينة الميمة هده نتيجة من وكان 
يتحلىكان التي العليا والمثل الحسنة، بالقدوة والبلدان، واللغات، الأعراق، شتى 

٠بإحسان لهم والتابعا؛ن الحيحاية، جيل بها 



و1وته1رضاوهقيت0 

امة.انمع

٠ساذجأ استكشافا يكن ولم واعيا، تمرقا غيرهم على الوسين تعرف كان وقد 
بهم،المناط الدور فادركوا بأحوالهم، وعرفهم أحبارهم، من الله نباهم فقد 

الناسلدعوة الممر—قن المخزون هدا فاستخدموا للبشرية، يحملونها التي والرسالة 
.انحراف من عليه هم ما ونقد الحق، إلى 

التيالتفسيية والهريمة ٠ للمسيلمان المتخلفة الحدساروة الحالة صمنعل ولحت 

المتحدمحنبعحض حاول العاصرة، المادية بالحضارة المبهورين من كثير نفوس تسكن 

تفضيلمقاصد ويوظضه الله، مراد عن ويخرجه ا، التعارف ر مفهوم صياغة يعيد أن 
الربانية،رسالتها وتسملبها الأمة، عن واJحيرية النمير سمة نزع إلى 

)التعرف(مجرد على يدل بما )الصارف( مفهوم العميرافن بعضن يضير 
منالناس حلق الله أن يقرر )والإسلام الدحانىت صدقى أحمد د- يقول وحسبل 

هدفأولؤية. لها التي الأهداف أحد فوا... 
الحيورةوتميحيح حقيقته، على الأحر معرفة حلال من يتحقق الذي التعارف، 
يفرقاناللدين الفهم، وسوء المسبقة، الأحكام من بركام الحساقلة عنه، الدهنية 

:الحجراتا آية —قن )التعارف( ب المراد بأن يوحي؛ معنى وهو الدياتن( أتباع بين 
عنوالسنة الكتاب رسمها التي الدهسة الحيورة ووميف المجهول، الأحر استكشاف 

منوليس الأولين، أساطير من ذللف وكان الفهم، وسوء باو>ط-أ المحرفة الديانات 
١عليم حكيم 

يدلأنه زاعما ثقيلا، وزرا ليحمله )التعارف( تفسير ه بعضهم ويللوح 
هى)هده ت الحسمن )وسش د> لمول ت مسمتركة اس،انيه قيم تكؤين إلى الدعوة على 

التعارف،مبدأ وعلى البشرى، الأصل بوحدة الإيمان على القائمة الحضارة رسالة 
قيميلورة _قت المشتركة الرغبة وعلى الأحرين، نفي مواجهة سن الثقا—قن والتسامح 
عليهالله صلى النبي! كان هل درىل بالمخاوف( المفعمة المناحات تبطل إنسانية، 

كلمة) إلى بالدعوة أم ٠ الإنسعانية القيم _قت موسوعة بتأليف معنيين وأحيحابه وسلم، 
آرنابابنصا بعضنا يمخد ولا سيئا به نسرك ولا الله إلا يعيد ألا ) ميسمولها: سواء( 

سثونافه(الَان/ث٦
موسىد. يقول ل )الاعتراف( ب )التعارف( فيفسر ثالث، فريق ويشحلح 



واسارض|و11قبمة 

ايآءانمح

والاعترافالحوار، محور مى رفالعرقة السابقة: بالأية استدلأك بعد الكيلأنى 

٠وأسه( هوركنه، التبادل 
4الأيمان باستيلاء ينعم ولم ديته، مقن الدنية أععلى رابع، فريق ؤينحط 

أواستحيائه الكافر، الأحر من الاعتراف( هللب ر ب )التعارف( يفسر حنن 

ليعترفالشديد، السلمين توق أحرى ناحية من روبدا المميدت رضوان ئ. يقول 
كتاب(.أهل باعتبارهم الإسلام بهم اعترف كما مستقلا، دينا السيحيون بهم 

انتزاعإلى يتوفون كانوا السلع؛ن أن على الدليل أين أ عفليم بهتان هدا سبحانك 
شعورعن التعبير إلى أفرب الدعوى هده إن ؟ دينهم بصيحة النحيارى من اعتراف 
-قالدخول إلى جميط الناس يدعون السلمون كان لقد الحقيقة. إلى منها الكاتب، 

*المهيمن الماسخ بالكتاب والإيمان الخاتم، الرسول واتباع كافة، المعلم 
وببلورةتارة، بالتعرف التعارف( ر تفسير _قت الأربع. الدركات هده عن ويعيدا 

نجدرابعة، الاعتراف وبطلب ثالثة، وبالاعتراف أحرى، تارة مشتركة، قيم 
األتعارفوا«)وقوله الله: رحمه حرير ابن قال ذلك عير يقولون المعتبرين المفسرين 

لمحصيلأى ) الله: رحمه كممر ابن ومحال ٠ النسمب( —قن بعينها بسنعكم ليعرف يقول: 
التعنى،م فعلا المسرين. عامة طريقة وهده . ( قبيلته إلى يرجع كل بينهم، التعارف 

التكلف؟ولم 





اوعةلتةو|ودو|وتاآ

الثانيالنحيف _ق عاليا، الرائجة الصيطلحات من )الحوار( محيطلح 
منأي _قت متداولا يكن ولم ٠ القرن هذا ومطلع الميلادي، السربن القرن من 

المختلفه*ومدذل٠اءا ، الم،_ءءدها الأمم هييه ر لأسماء المميا،حبة الدولمه المواسى 
الناشتةالأ-حتقاذات لتخفيض الأحيرة الأونة المحدطلح._مح هذا استخدام تتسامى وقد 

وزحوار، المسيحى( الأسملأمى الحوار ر خلت عقود ه فنشا الفرقاء. مختلف 
الشمالورحوار الألبان، مستوى على الحضارات( حوار ور الإبراهيمية( الأديان 

٠المحلية المستؤيات على الوطني( الحوار ور المياسى• الستوى على والجنؤب( 
اللهكقول الكلام،  'يالمراجعة : يعني اللغوي وضعه أصل مق الحوار( ور 

فالمحاورة. يحاوره( وهو صمامه له رقال ت وقوله تحاوركما( يسمع روالله : تعالى 
حدابات وقد * آبمما الاصطلاحية حقيقته وتلك . طرقن بتن الكلام _قت مفاعله 
عنالحرج يرفع مما مسيقة، أحكام بوجود انطباعا يعطى لا لكونه محبذأ التعبير 
طرفيه.

حررهم:حأ/م/بمأثاى



9انم9أر)اة العقيه 
•كة.ست

الاستعمالو~ن ٠ ورالحاجة( ، ( المجادلة ) محسطلح التعسرالقرآني ؤيقاربه—قت 
الطريقهو ا إذ فالحوار الاصطلاح. _قت مشاحة ولا ٠ المناظرة( ر محيطلح العلمي 

فهوأداة،صعيتة. مضاصزئرية يحوى الذي والوعاء طرفين، بين السنى للتواصل 
إلا.ليس وظرف، 

لضرورة )الحوار( إن القول يمكن )الحوار( لمصطلح التعريف وبهذا 
بميؤرةعنها للتعبير الأمن والأسلوو_ا ، لمضمؤنها الناهل الجسر لكؤنه ل لعصية( ا) 

بالحوار.الناس أسعال الأسلأم" أهل " بأننا القول يمكن وبالتالي مطمئنة• 
_قنذلك ؤيتبدى ٠ لحميوله التقي الجو تهيئة على وحرصا له، طلبا وأشدهم 

الكتابأهل يا قل ) : تعالى قوله _قت كما إليه؛ الكتاب أهل بدعوة القرآنية المبادرة 
الدعوةتوجيه _قن غيرنا سيق البادرة، أصحاب فنحن ١ وأقبلوا هلموا، أي ( تعالوا 

ورسالةمشرؤع أمعحاب أننا ذلك إلينا. توجه أن ننتظر ولا والحديث، اللقاء إلى 
اسساوها٠إش نسعى 

لناطقارتيادا ولا أعمى، حوارا ليس عليه، نحرص الذي الحوار( ) هذا ولكن 
اللهعرفها الكلمة تلكم ٠ سواء( )كلمة يدعوإلى مبحسر، حوار هو بل مجهولة، 

يا)قل ت سبحانه فقال فقيه، لقول ولا مفسر، لتفسير يدعها، ولم بنفسه، تعالى 

فيئابه نقرك ولا الله إلا ئنبد ألا وبيتكم بيننا شوآء كلمة إلى ثنالوا الكثاب آه-ل 
(مسلمون باثا اسهدوا فقولوا ثولوا محان الله دون من أربابا بعصا بعضنا يئخد ولا 

آلسران/أ٦

؛الحوار( إلى )الدعوة و الدعوة( )حوار بثن الهائل الفرق ينصح هنا ومن 
ثامروثللئاس أخرجش آمة حير )كنثم ت المختارة الحيرة الأمة مشرئ هو فالأول: 

لهمحيرا لكاذ الكثاب أهل آس ولو بالله ويومنوذ النكر عن وينهوث بالمعروف 
مظلم،ضبابي، مشرؤع : والثاني  ٠١١٠آلعمران/ الماسقوق( وأكثرهم الومنوذ منهم 

واضح،منطلق أو معتقد، أو أ، مبد عن يعرب ولا ل رائحة ولا طعم، ولا له، لؤن لا 
الحقيقةعن البحث بدعوى ، انتماء أي عن تام( انخلاع ) و مطلق( هورتجرد ؤإنما 

الخرصياتأو النظرية، ^،ائل 
٠الإيمان وأميول العقدية، القضايا تجاه يحال يسوغ لا فانه الدنيؤية، 




























































